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NU 10 JAAR VAST
VANAF 3.85%!
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KORT NIEUWS:

Bezoek ons op

Snelheid op
N196 nu overal
50 km per uur
Regio - De provincie NoordHolland heeft met ingang van
7 december de snelheid op de
N196 overal verlaagd naar 50
km per uur. Tenzij op bepaalde stukken anders is aangegeven. In Uithoorn was dit al
zo. De maatregel is genomen
om de verkeersveiligheid op de
N196 vooral op de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer
te verbeteren. Het gaat hierbij
voornamelijk om het tracé tussen de Zwarteweg in Aalsmeer
– dat is de eerste kruising na
de Legmeerdijk komende uit
de richting van Uithoorn – tot
en met de brug over de Ringvaart. Al eerder werd de bekende ‘groene golf’ voor 70 km/
uur op deze provinciale weg
uitgezet. Het gemotoriseerd
verkeer wordt dringend aangeraden zich aan de snelheidsbeperking te houden aangezien
er extra zal worden gecontroleerd. Bovendien staan er flitspalen bij enkele kruisingen! Te
hard rijden gaat alleen maar
geld kosten en u komt toch
niet eerder op de plaats van
bestemming vanwege het toch
altijd nog drukke verkeer in de
spits. De maatregelen zijn genomen naar aanleiding van het
ongeluk op de kruising Ophelialaan-N201 (de huidige N196)
op 22 juli 2013. De opening van
de nieuwe N201 maakt het mogelijk om vooruitlopend op de
herinrichting van de N196 nu al
maatregelen te treffen. De verlaging van de maximumsnelheid is genomen door middel
van een verkeersbesluit, waarop nog de mogelijkheid bestaat voor inwoners van de gemeente Aalsmeer om bezwaar
in te dienen.
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VOOR THUIS
WWW.HETTHEEHUISUITHOORN.NL

AMSTELPLEIN 57 • UITHOORN
TEL 0297-568911

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn
Tel.: 06-23564410

ADVERTEREN?

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037
Van links naar rechts: Hans Konings, Yvonne van den Heerik, Yvonne Smit, Sandor Harmens en Maarten van der Greft.

VVD wil betere doorstroming van
de N201 door De Ronde Venen!
De Ronde Venen - Vaststaan op
de N201, voor een groot deel van de
Rondeveners een herkenbaar probleem. De omlegging van de N201
in de provincie Noord-Holland zal
veel problemen daar oplossen. Het
deel van de N201 dat in de gemeente De Ronde Venen ligt wordt volgens de VVD vergeten. De VVD
fractie in De Ronde Venen zet zich
al jaren in voor een betere doorstroming van de N201 door De Ronde

Venen. Vanuit bestuurlijk opzicht
wordt er dan vaak gezegd ‘dat dit
iets van de provincie is’.
Namens de lokale VVD fractie hebben Sandor Harmens, Maarten van
der Greft en Yvonne van den Heerik om tafel gezeten met VVD Provinciale Statenleden Hans Konings
en Yvonne Smit om dit probleem te
bespreken. “Deze drukke provinciale weg staat dagelijks vast en hier

volvo onderhoud duur?
volvoservicevoordeel.nl

hebben onze ondernemers en inadv_NieuweMeerbode_94x29mm.indd
woners veel last van.” Aldus VVD
raadslid Sandor Harmens. Hij kaart
het probleem van de doorstroming
al jaren aan in de gemeente, maar
hier wordt weinig mee gedaan. Dit
is dan ook de reden geweest dat
Harmens VVD Statenleden uit de
provincie heeft uitgenodigd om de
problemen zelf te komen bekijken.
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(Vervolg elders in de krant)

CDA kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen
presenteren zich

Op een na laatste stuk van de
omgelegde N201 in gebruik
Regio - Zondag 15 december aanstaande worden er opnieuw delen
van de nieuwe N201 in gebruik genomen. Het gaat hier om de aansluitingen A4 bij Hoofddorp (rode klaverblad op bijgaand kaartje) en de omlegging Schiphol-Rijk
(lichtblauw ingetekend) in de gemeente Haarlemmermeer. Met deze openstelling kan het verkeer snel
en ongehinderd vanuit Hoofddorp,
Uithoorn en Aalsmeer vice versa
naar de A4 rijden. Nog niet vanuit
De Ronde Venen, want daar is bij
Amstelhoek vanaf de kruising met
de Tienboerenweg het laatste stuk
de N201 weliswaar klaar, maar het
aquaduct is dat nog niet. Dat volgt
begin 2014, laat de provincie voorzichtig weten, net zoals de op- en
afritten bij de Zijdelweg in Uithoorn.
Maar deze laatste hinderen het
doorgaand verkeer niet op de N201.
De ingebruikname wordt ‘gevierd’
met de N201-run die voorafgaand
aan de openstelling wordt gehou-

den op zaterdag 14 december. Volgens een woordvoerder van de Provincie nemen daar ook wethouder
Pieter Palm en gemeentesecretaris
Alexander Meijer van de gemeente De Ronde Venen sportief aan
deel. Direct na afloop van de N201run gaan de nieuw aansluitingen op
de A4 bij Hoofddorp en de omlegging Schiphol-Rijk open. Daarmee
zijn zes van de zeven projecten, die
onderdeel zijn van de nieuwe N201,
gereed. De aansluitingen op de A4
en omlegging bij Schiphol-Rijk zorgen voor een snellere en veiligere
doorstroming in de regio. De nieuwe N201 wordt daarmee een beter
alternatief voor de oude N201, nu
de N196.
N201 verbinding Hoofddorp
Tegelijkertijd met de openstellingen
van de nieuwe Aansluiting A4 en
de Omlegging Schiphol-Rijk, opent
de gemeente Haarlemmermeer de
nieuwe Taurusavenue in Hoofd-

IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

INFO@FIDICE.NL

Jongen op zebrapad aangereden
Mijdrecht - Gisterenochtend,
dinsdag even voor achten, werd
een 14-jarige jongen aangereden,
die het zebrapad op de Rondweg
overstak. De jongen rende naar de

bus en een automobilist die op de
rotonde reed zag de voetganger
over het hoofd toen hij overstak. De
jongen werd aangereden en raakte
licht gewond.

dorp. Maandagochtend 16 december wordt dit feestelijk gevierd. De
Taurusavenue verbindt de noordelijke aansluiting van de N201 met de
A4 via Beukenhorst en het NS-station met de Van Heuven Goedhartlaan. Deze weg wordt daarmee de
nieuwe en belangrijkste toegangsweg van en naar het centrum van
Hoofddorp.
De openstelling ‘aansluiting A4’ betreft de nieuwe noordelijke op- en
afritten bij de Hoek in Hoofddorp en
de nieuwe zuidelijke op- en afritten
bij Hoofddorp Zuid. Verkeer op de
nieuwe N201 moet de eerste paar
weken na de openstellingen nog
wel rekening houden met enige vertraging. Veel weggebruikers moeten even wennen aan de gewijzigde verkeerssituatie, wat enig oponthoud kan veroorzaken. De verwachting is dat in het begin van het nieuwe jaar het verkeer eraan gewend
is en dan gemakkelijk doorstroomt.

Motor uitgebrand
De Hoef - Afgelopen maandagavond is een motor in brand gevlogen op de Oude Spoorbaan bij
de Eerste Hoefweg in De Hoef.
De man reed met de motor, toen
deze plotseling vlam vatte. De
brandweer kon niet voorkomen
dat de motor volledig uitbrandde.

Mijdrecht - Afgelopen week hebben de CDA-kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen 2014
de aftrap gegeven op de ijsbaan in
Mijdrecht.
Op nummer 1 staat Rein Kroon (29
jaar) uit Wilnis. Hij is benoemd tot
lijsttrekker en zit sinds 2011 in de
raad. In het dagelijks leven is hij
werkzaam als Business Development Manager bij een accountantskantoor. Jan Rouwenhorst (60) uit
Mijdrecht staat als tweede op de
lijst. Rouwenhorst zit sinds 2006 in
de raad. Hij is leraar op het VeenLanden College. Nummer 3 en eerste vrouw is Ria de Korte-Verhoef
(54) uit Baambrugge. Zij is verpleegkundige en verplegingswe-

tenschapper. Jonathan van Diemen (33) uit Mijdrecht is de nummer 4. Van Diemen is werkzaam bij
de gemeente Utrecht en is sinds
2011 raadslid. Robert Seisener (43)
uit Vinkeveen heeft een eigen bedrijf in financiën en staat op 5. Nico
de Dood (52) uit Waverveen is nummer 6 en is melkveehouder. Sinds
2011 is hij raadslid. Nummer 7 is
Gulsun Kaymak (39) uit Mijdrecht.
Zij is werkzaam bij de gemeente Alphen aan den Rijn. Martien Stigter
(62) uit Abcoude staat op nummer
8. Simone Borgstede (49) uit Wilnis staat op 9. Nummer 10 is Coos
Brouwer uit Wilnis (50) . Als 11 staat
Floris Stigter (31) uit Abcoude op de
lijst.

De Ronde Venen start 1 januari
met handhaven nieuwe drankwet
De Ronde Venen - Er zijn door de
raadsfractie van de ChristenUnie en
SGP een aantal vragen ingediend
over de handhaving van de alcoholgrens. In een raadsvoorstel aan
de gemeenteraad wordt aangegeven, dat in de loop van 2014 u pas
een Preventie en Handhavingsprotocol aan de raad gaat aanbieden.
De fractie van de CU/SGP reageerde hier direct op met de vraag: “Betekent dit, dat tot dat moment de
gemeente De Ronde Venen niet op
de 18 jaar grens gaat handhaven?”
Het college is duidelijk met haar
antwoord: “Nee, de gemeente gaat
niet wachten met de handhaving
tot het Preventie- en Handhavingsplan gereed is. De wetswijziging die
per 1 januari 2014 ingaat verplicht
de gemeente tot het opstellen van
een dergelijk plan. In dit plan worden de handhaving en de preventie samengevoegd. Nu zijn dit nog
twee afzonderlijke beleidsterreinen.
De preventie is nu ondergebracht in
het project Nuchter Verstand en het
beleidsplan Handhaving Drank- en
Horecawet is al in ontwikkeling. In
het handhavingsplan Drank- en Horecawet wordt de procedure vastgelegd die we als gemeente gaan volgen en de sancties die hier aan verbonden zijn. Dit handhavingsplan

wordt opgesteld in samenwerking
met de regiogemeenten in verband
met de regionale samenwerking.
Dit is al in een vergevorderd stadium. Tot dat het handhavingsbeleid
is vastgesteld heeft de gemeente
echter voldoende wettelijke mogelijkheden om op te treden tegen horeca-exploitanten. Daarnaast heeft
de politie de bevoegdheid om op te
treden tegen overtredingen van de
Drank- en Horecawet in de openbare ruimte. In de regionale samenwerking heeft de stad Utrecht aangegeven te willen participeren in
een gemeenschappelijke Boa-pool.
We zijn al in gesprek gesprek met
de gemeente Utrecht om op korte
termijn de Boa’s van Utrecht hier in
te zetten. Er is een conceptplanning
gemaakt voor 2014 om ieder kwartaal een onderdeel van de horeca
te gaan controleren. Het voorstel is
om in het eerste kwartaal de cafés
te bezoeken, in het tweede kwartaal
de para-commerciëlen, in het derde
kwartaal de evenementen en in het
vierde kwartaal hercontrole van de
overtredingen uit eerdere controles en nog nader te bepalen prioriteiten. Afhankelijk van de uren die
de gemeente bij Utrecht kan inkopen wordt de planning definitief gemaakt.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLogische
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres:
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
stichting thUis sterven
mobiel bereikbaar voor
De ronDe venen
bevallingen en spoedgevallen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Elke veertien
dagen vindt 7u hier een column
van 06-47556371
het Instituut voor
natuurop tel.nr:
www.
Zorg
in de thuissituatie.
verloskundigenderondevenen.nl
educatie
duurzaamheid
(IVN),
De Ronde Venen & Uithoorn.
dagen
perenweek,
24 uur per
dag afdeling
bereikbaar,
tel.natuurwaarnemingen:
06-51451130.
IVN-meldpunt
telefoon 0297-563183.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Mijmeringen

Kerststress
Het ene feest is net achter de rug of heel
Nederland stort zich alweer massaal op
het volgende grote evenement, de kerst!
Nu is dat misschien een beetje kort door
de bocht want kerst kan natuurlijk een
hele mooie aanloop hebben middels de
Adventsperiode.
Volgens het Christelijke geloof begint de adventsperiode vier zondagen voor Kerstmis, dus ergens eind november, begin december. Advent komt van het Latijnse Adventus, wat komst betekent. De Adventsperiode is dus de periode waarin men in ieder geval vanuit de
kerk zich in alle rust voorbereidt op de herdenking van de geboorte van Jezus.
In ons geval betekent het dat de Adventskalender gewoon op 1 december begint en aftelt tot 24 december. Een voorbereiding in alle
rust kan ik het niet noemen, het is vooral druk!

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamenwerking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala,
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Overgang
Het lijkt wel of tegenwoordig we niet meer om kunnen gaan met een
tussenperiode van even niks. Zoals er ook wel eens grappend wordt
gezegd dat als je relatie uit is je maar vlug een nieuwe relatie moet
aangaan om over de oude heen te komen. Zo hoppen wij van het
ene feest naar het andere feest. Alsof zonder bijzondere dagen het
leven maar saai en kleurloos is. Maar zonder gewone dagen kunnen
de bijzondere dagen niet boven het gemiddelde uitstijgen, dus beide zijn toch echt nodig. Het evenwicht is in december alleen ietwat
zoek. En ik doe er zelf net zo hard aan mee.
Kerstmarkt
Afgelopen zaterdag ging ik op pad naar de kerstmarkt in Oberhausen. Misschien wel wat vroeg in december, maar de dag kwam gewoon goed uit, dus waarom niet? We hadden er allemaal zin in en
op tijd vertrokken wij. Ik vind het heerlijk om auto te rijden en het
was dus geen straf om in de luxe hybride te rijden. Het was rustig op
de weg, dus de kilometers tikten vanzelf weg. Als je in een vreemde
auto rijdt, komen er altijd wat dingen naar boven waar je aan moet
wennen. Toppunt bij deze wagen was wel dat op het moment dat we
Duitsland inreden, de navigatie het nodig vond om te melden dat
we een grens hadden overschreden. Oei oei, je zou er bijna van omkeren. En als je dan rondwandelt op de kerstmarkt en in het winkelcentrum daar, dan kom je vanzelf in de kerststemming. De kerstlichtjes, de prachtige kerstversieringen, de gezellige drukte, je gaat
er vanzelf in mee.
Stress
Hoe later op de dag, hoe drukker en helaas brengt dat bij sommige mensen het slechtste naar boven. Er waren ook heel wat families
op de kerstmarkt wat natuurlijk heel logisch en leuk is. Persoonlijk
moet ik er niet aan denken, je bent je kinderen zo kwijt daar. Maar
goed, als je nog kinderen in de wandelwagen hebt zitten, is dat anders. Alleen zo jammer dat er dan dus mensen zijn die met hun kind
in de wagen dwars door een menigte een snelwandelrecord willen
behalen en daarbij letterlijk mensen omver lopen. Een staaltje asociaal gedrag waar je u tegen zegt. Enige voordeel is dat je in die omgeving je pret toch echt niet wil laten bederven door een persoon.
Want een gezellige dag was het!
Creatief
De kerststemming zat er dus al goed in bij me en niet alleen bij mij.
Afgelopen weekend zag ik velen bezig met kerstlichtjes ophangen
in de tuin en verschenen er vele kerstbomen in huis. In de donkere
dagen van december kan ik ontzettend genieten van al die lichtjes.
Je hoeft niet gelovig te zijn om in te zien dat een klein beetje licht,
letterlijk of figuurlijk, een ander goed kan doen. Ik kon mijn creativiteit uiten in een jaarlijkse traditie die ik heb opgebouwd met collega’s en mijn zussen. Namelijk kerststukjes maken en dit keer ging
mijn oudste zoon ook mee. Dit gaf een extra dimensie aan het creatief bezig zijn met een kerststukje. Ik had van te voren al besloten
dat ik niet zou lopen stressen als het kerststuk voor bij ons in huis
niet naar mijn smaak zou zijn. Zoonlief ging inderdaad op geheel eigen wijze aan de slag. De voorbeelden die gemaakt waren door een
ervaren bloembindster werden afgekeurd, meneer ging lekker zelf
aan de slag en wilde een disco kerststuk maken. Hij huppelde tussen de ene schuur en de andere op zoek naar mooie versieringen en
maakte in de tussentijd een mooi stuk.

Jubileum een succes;
nu de toekomst
We zijn op zoek naar nieuw elan, naar nieuwe mensen die zich
met ons in de ontwikkelingssamenwerking willen storten. En
naar zinvolle extra’s bij onze scholenprojecten.
Bij de meeste scholen hebben we
weliswaar extra’s helpen realiseren zoals de ziekenboeg, de lerarenopleiding, het fee-for-workproject en verbeterd didactisch
materiaal. Maar opgejut door de
inspirerende sprekers op onze
feestelijke jubileumavond denken
we aan realisatie van het zogenaamde ‘gouden randje’ en aan
adviezen voor de lokale bevolking, zodat ze meer profijt hebben van de steun die we bieden.
De promovenda op het gebied
van particuliere initiatieven, Sara
Kinsbergen, feliciteerde ons met
onze verjaardag, hield het luchtig en loodste ons op ludieke wijze door de ontwikkelingsproblematiek bij kleine organisaties als
de onze. Ze sprak consequent
van interventies, want je grijpt in
met bijvoorbeeld scholenbouw.
Heeft de lokale bevolking er wel
om gevraagd? Eindeloos doorgaan met een project is ook niet
altijd zinvol. De antropoloog Henk

van Apeldoorn, die al jarenlang
adviseert bij het scholenproject in
Wajir (Kenia) ziet werkelijke verbetering in arme landen ontstaan
als de hygiëne verbetert, te beginnen met schoon drinkwater.
Nadenkend over dat ‘gouden
randje’ of aan een adviserende
rol, stellen we vast, dat we voorlopig graag doorgaan met onze
projecten. In ieder geval willen we
de kinderen in Guatemala, Ecuador, Kenia, Tanzania, Nepal en Sri
Lanka naar ‘onze’ scholen laten
gaan. En over eventuele veranderingen blijven we brainstormen.
Daar kunnen we nieuwe mensen bij gebruiken. Ook voor onze
fondsenwerving is nieuw elan nodig. We zijn aan een verjongingskuur toe, ook voor bestuursfuncties. Als ontwikkelingssamenwerking je lief is, zoek dan contact
met ons via onze website.
Ria Waal-Klandermans

Het pronkt nu op mijn keukentafel, een kerststuk wat ik niet zelf gemaakt zou kunnen hebben, wat niet mijn smaak is en toch vind ik
het supermooi als ik ernaar kijk. Want ik weet hoeveel plezier en liefde er in zit en is dat nu net niet waar het allemaal om draait? Niet
alleen de feesten en alle aankleding, voorbereiding en misschien
stress wat er bij hoort, maar gewoon plezier en liefde!!!

Een hopeloze molshoop
Als de blaadjes van de bomen
vallen dan is het weer zover. Een
molshoop in de tuin. De hele zomer geen hoop te zien en dan
ineens is Momfer er. Ik word er
altijd een beetje wanhopig van,
heb je net de aarde van de molshopen in de tuin geveegd en ja
hoor, komt Momfer wederom
langs. Als recht geaarde natuurgids kun je natuurlijk geen klem
zetten. Je weet immers hoe nuttig Momfer is. En voor iedereen
die wel een klem zet, ga ik nu
dit stukje schrijven. Het grootste
deel van zijn bestaan leeft een
mol ondergronds. De mol heeft
piepkleine oogjes die niet goed
kunnen zien. De hoeveelheid
grond die een mol verplaatst
is indrukwekkend, in 20 minuten tijd zo’n 4 kilo. En dat voor
een beest dat zelf maar één ons
weegt. De graafsnelheid is maximaal 15 meter per uur. Zijn gangenstelsel is maximaal 150 tot
250 meter lang. De grond die
hij kwijt moet werkt hij naar boven en vormt de molshoop. Het
gangenstelsel is uitstekend geschikt voor het vangen van regenwormen. De regenworm valt
er gewoon in. De mol inspecteert
meerdere keren per dag de gangen. De lekkere hapjes ontdekt
hij door trillingen, die hij waarneemt met zijn haren en tastorganen. Op zijn menu staat naast
regenwormen ook slakken, insecten, engerlingen en spin-

nen. De stevige haren van de
mol staan loodrecht ingeplant
zodat hij zowel vooruit als achteruit kan lopen. De haren zitten hem zo niet in de weg. Een
mol leeft een eenzaam bestaan,
alleen in de paringstijd zoekt hij
een vrouwtje op. Kruist een andere mol zijn weg dan is er even
flink ruzie. Vervolgens gaat ieder
weer zijns weegs. Hoeveel mollen zouden er dan bij mij in de
tuin leven ?
Afhankelijk van voedsel, is zijn
territorium 400 tot 3000 vierkant
meter. Ik heb dus waarschijnlijk maar een mol en misschien
twee mollen in de tuin. En waarom juist in de winter. Een mol
houdt niet van water in zijn gangen. In de zomer zie ik veel molshopen in het weiland, daar wordt
het in de winter waarschijnlijk te
nat. Om in mijn tuin te komen
moet hij wel het water oversteken. Misschien verwacht je het
niet, maar een mol is een uitstekende zwemmer. Ook al zijn de
molshopen vervelend, zo krijg je
toch bewondering voor Momfer de mol. Bovendien werkt hij
de vruchtbare aarde naar boven,
prima voor je tuin. En ondertussen eet hij het teveel aan insecten, slakken en engerlingen ook
nog op. Dus laat die klem maar
in de schuur hangen.
Anja de Kruijf
IVN natuurgids

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Kerstconcert mannenkoor
in de Hervormde kerk
Vinkeveen - In de Hervormde kerk
aan de Herenweg 201 wordt op
dinsdag 17 december een kerstconcert gegeven door het Christelijk
Mannenkoor Con Forza & Jong Forza, samen met solist ‘Willemijn’.
De avond begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis. Afgelopen jaren trad dit mannenkoor ook al op in
de Hervormde kerk van Vinkeveen,
met groot succes. Een volle kerk ge-

noot van een prachtig concert met
een repertoire van overweldigende
christelijke kerstliederen. Het koor
Con Forza en Jong Forza staat onder leiding van de musicus Bert
Moll. Naast het genoegen om naar
dit koor te luisteren, is er ook ruimte voor samenzang. Wim de Penning
zal deze avond de muzikale begeleiding op het orgel verzorgen.
Iedereen is heel hartelijk welkom!

Kinderopvang DRV in
actie voor Serious Request
De Ronde Venen - De kids van de
BSO De Hooizolder gaan de komende 2 weken aan de slag om geld in
te zamelen voor Serious Request.
Tijdens de sinterklaasdrukte waren er al wat plannen gemaakt.
Maar nu de sint weer naar Spanje is, is alle aandacht voor de actie. Serious Request vraagt dit jaar
aandacht voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan de gevolgen van diarree. Dit is een stille
ramp die het gevolg is van gebrek
aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Kinderopvang De Ronde Venen vindt het belangrijk dat kinderen leren dat het niet overal in de
wereld hetzelfde is, en dat er kinderen zijn die het minder hebben. De
school wil de kinderen leren dat je
zelf, actief iets kunt doen om ervoor

te zorgen dat deze kinderen het wat
beter krijgen. En het is heel mooi
om te zien dat de BSO kinderen
hier zo enthousiast mee aan de slag
zijn gegaan. De pedagogisch medewerkers hebben samen met de kinderen al wat ideeën bedacht en in
gang gezet. Zo komt er een kleine
tweedehandsmarkt met speelgoed
en kleding en maken de kinderen
mooie knutselwerkjes die verkocht
gaan worden aan familie en vrienden. Ook is de kids van 0 tot vier gevraagd een knutselwerk te maken.
Deze week wordt bekendgemaakt
welke inzamelideeën de kids nog
meer hebben en wordt de actie officieel aangemeld. Een aantal kinderen van de BSO zal het ingezamelde
geld zelf gaan brengen naar het glazen huis in Leeuwarden.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
Vermist:
- Uithoorn, Wederik: Shaded silver poes. Ze heet Mimi.
- De Hoef, Kromme Mijdrecht: Rood-witte kater. Hij heeft een witte buik en wit streepje op kopje en draagt een blauw bandje met
naamkokertje.
- Kudelstaart, Madame Curiestraat: Langharige beige raskat. Zijn
naam is Uck. Hij heeft groene ogen en grote donkere poten. Hij is
een kruising tussen chinchilla/angorakat.
Gevonden:
- Uithoorn; Valeriuslaan: Grijs cyperse kater. Hij heeft nu een bandje om van de dierenbescherming.
- Mijdrecht, Buitenkruier: Zwart-witte middelmaat poesje. Het heeft
een bandje om van dierenbescherming.
- De Kwakel, Iepenlaan: Oudere lapjespoes.
- Wilnis, Dorpsstraat: Zwart-grijs cyperse poes met witte bef en
witte teentjes van ongeveer 6 maanden.
- Uithoorn, Amsteldijk Noord: katje onder de vlooien.
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Muisgrijze kater.
- De Hoef, Merelslag: Rode jonge kater. Hij heeft een witte bef.
- Abcoude, Meerzicht: Zwarte grote Boskat met chip. Hij heet
Quincy.
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Afvallen houdt veel mensen bezig
Mijdrecht - Afvallen. Het houdt
veel mensen bezig. Het liefst zoveel
mogelijk kilo’s in een zo kort mogelijke tijd. Helemaal nu het einde van
het jaar nadert, zie je overal advertenties voorbijkomen. 10 kilo in 3
weken! Afvallen zonder te sporten!
Maar hoe je op een gezonde manier kunt afvallen en hoe je op gewicht blijft, dat weet Claudia Sollard van Slimness. Daar komt veel
meer bij kijken. Slimness Mijdrecht
bestaat in januari 3 jaar en is in de
afgelopen jaren uitgegroeid tot een
zeer succesvolle praktijk waar mensen tevreden naar binnen en vooral
weer naar buiten lopen.
Wie is Claudia Sollard?
Claudia Sollard, 43 jaar, voormalig
professioneel thaibokser en Miss
Fitness, is eigenlijk altijd bezig geweest met het in shape houden
van haar lijf. Dat begon al op jonge leeftijd toen zij bij het kindercircus zat en meedeed met de Nederlandse Kampioenschappen turnen.
Bij zowel thaiboksen als het trainen
voor de Miss Fitness wedstrijden is
het van groot belang dat je goed in
vorm bent.
En dat betekent veel sporten, maar
ook de juiste dingen eten. Het is
moeilijk de gezonde dingen van de
ongezonde te onderscheiden en
om precies het juiste aantal calorieen binnen te krijgen. Claudia werd
hier handig in en vanaf dat moment
is het balletje eigenlijk gaan rollen:
“Mensen kwamen bij mij voor advies en vrienden en familie vroegen
zich af waarom ik niet van mijn hobby mijn werk zou maken. En na lang
wikken en wegen heb ik besloten
om de gok te wagen. Ik heb altijd al
voor mezelf willen beginnen, maar
vond het spannend. Maar nu, bijna
3 jaar en verschillende opleidingen
en tevreden klanten later, heb ik er
nog steeds geen spijt van!”.
Ik sprak met Claudia, over diëten,
over shakes en pillen, haar geheim,
over het ‘niet meer mogen eten na
8 uur’ en het ‘in je slaap verbrand je
geen calorieën’. Want zijn dit nou fabeltjes of niet?

Wat is een veelgemaakte
fout van de meeste mensen
die willen afvallen, maar
geen succes hebben?
“Heb je eenmaal die stap gezet om
te gaan afvallen, dan moet het hard
gaan ook. Dat is wat mensen willen. Een veelgemaakte fout van afvallers is dan ook dat zij te weinig
eten en maaltijden overslaan. Daardoor laten zij vaak de goede dingen
staan. En als je zo weinig eet, is de
verleiding om even lekker te snaaien ook veel groter. Andere mensen
denken dat ze gezond eten en dat je
van sommige producten onbeperkt
mag eten. Zij eten dan juist weer te
veel. Weer een ander gaat voor een
crashdieet en doet dat vaak met behulp van shakes, pillen en/of repen.
Dit is eigenlijk de makkelijkste manier van afvallen: het gaat snel en je
hoeft niet na te denken over wat je
wel en niet mag eten. Het probleem
is echter dat je, wanneer je weer
normaal gaat eten, weer aankomt
en soms vaak twee keer zo hard.”
Dus jij bent ervan overtuigd
dat je zonder shakes, repen
en pillen ook kunt afvallen?
“Ja zeker! Afvallen betekent niet alleen minder calorieën eten. Het is
een combinatie van gezond eten
en bewegen. Het probleem is echter dat veel mensen niet weten wat
nou gezond is en wat niet. En daar
kan ik bij helpen. Naast het aanpassen van je eetpatroon is het van belang dat je veel beweegt. En met bewegen bedoel ik niet alleen fanatiek
sporten. Ook een uur per dag wandelen valt daar onder. Op dit moment ben ik zelf ook niet in de gelegenheid om fanatiek te sporten. Wel
loop ik iedere ochtend een uur en ik
vind het heerlijk!”
Hoe ga je te werk?
“Wil je bij mij afvallen, dan kan dat
zelfstandig, met zijn tweeën of in
groepsverband. Voordat ik iemand
kan adviseren moet ik eerst weten
wat hij of zij wekelijks binnenkrijgt.
Daarom vraag ik of cliënten een
week een voedingsdagboek bij willen houden. Hier moet precies in op

geschreven worden wat dagelijks
gegeten én gedronken wordt. Aan
de hand van dit dagboek doe ik een
voedingsanalyse en in een consult
van een uur vertel ik mijn cliënten
wat goed gaat en wat niet. Wat ik
merk is dat mensen vaak verbaasd
zijn, omdat de dingen die zij gezond
achten niet altijd gezond zijn. Na
het consult krijgen zij een map mee
met daarin beschreven wat zij wel
en niet mogen eten. En onder het
motto ‘een goed begin is het halve
werk’ geef ik mensen ook een Slimness basispakket met alle goede en
gezonde producten. Na een week
komen zij terug voor een weegmoment en zo gaat dat 9 weken door.
Iedere week krijgen ze van mij nieuwe tips, informatie en recepten. Zo
vertel ik mensen bijvoorbeeld dat
‘het niet meer mogen eten na 20.00
uur ’s avonds’ een fabeltje is. Als
jij nog niet het juiste aantal calorieën binnen hebt, mag je gerust
’s avonds nog wat (gezonds) eten.
En wie denkt dat je ’s nachts niets
verbrandt, heeft het ook mis. Dat is
namelijk wél zo. Een goede nachtrust is zeer belangrijk en bevordert
het afvallen. Mensen kunnen, als ze
daar behoefte aan hebben, na die
10 weken bij mij voor korte consulten terecht.”
Er zijn heel wat kilo’s verloren
gegaan bij jouw cliënten,
wat is jouw geheim?
“Mijn geheim is dat ik mensen laat
afvallen zonder dat ze daarbij een
dieet volgen. Het wonderdieet bestaat namelijk niet. Afvallen zonder een dieet is de beste manier om
blijvend kilo’s kwijt te raken. Een dieet is op de lange termijn lastig vol
te houden en al gauw vallen mensen dan weer terug in hun oude gewoontes, met als gevolg het o zo
bekende jojo-effect. Daarom help
ik mensen met het veranderen van
hun eetpatroon. Daarnaast spoor
ik mensen aan veel te bewegen. En
zoals ik al eerder zei, valt hier niet
alleen fanatiek sporten onder. Door
veel beweging verbrand je niet alleen calorieën, je voelt je ook prettiger. Het stresshormoon wordt op

natuurlijke wijze afgebouwd. En dan
kom ik gelijk bij het laatste punt.
Mensen eten vaak om emotionele redenen. Heb je een drukke en
gestreste dag op het werk gehad?
Dan ga je snacken. Heb je een gezellig avondje met vriendinnen op
de bank? Daar horen hapjes bij. Dit
zijn zogenaamde gedachtenkronkels en ik help mensen om hier vanaf te komen.
Om mensen zo goed makkelijk te
kunnen adviseren, is het noodzakelijk dat ik opleidingen blijf volgen.
Daarnaast vind ik het zelf ook leuk
om me meer in bepaalde dingen te
specialiseren. Zo ga ik binnenkort
een cursus volgen over vrouwen in
de overgang.”
Zaterdag 14 december weer
een open dag, waarom?
“Mij opbellen voor een afspraak is
voor sommigen een grote stap. En
om deze drempel te verlagen, organiseer ik een open dag. Op deze
dag kunnen mensen onder het genot van een kopje koffie of thee een
kijkje nemen, kijken of het klikt en
hun BMI laten berekenen. Na afloop
krijgen zij van mij een voedingsboekje mee en kunnen ze zichzelf
opgeven voor een persoonlijk consult of voor het afvallen in groepsverband. De volgende groep begint
namelijk op 8 januari 2014. Voor een
voorproefje en voor behaalde resultaten kun je een kijkje nemen op de
website, www.slimness.nl.”

Schilderijenexpositie
Elly Verkley in bieb
Mijdrecht

Vocaal ensemble Capella con
Sensus zingt in Maria-Oord
Vinkeveen - Op zaterdagochtend
21 december om 10.30 uur geeft Vocaal ensemble Capella con Sensus
uit Utrecht een sfeervol kerstconcert
in Zorgcentrum Zuwe Maria-Oord
in Vinkeveen. Het ensemble brengt
die ochtend een zeer afwisselend ‘a
capella’-programma bestaande uit
voornamelijk kerstliederen afkomstig uit verschillende landen.
Capella con Sensus is een vocaal ensemble, bestaande uit acht
tot twaalf gevorderde zangers. “We
willen graag zingen voor mensen

die zelf niet zo snel naar een concert
(kunnen) komen luisteren maar wel
van muziek genieten”, aldus Capella
con Sensus. Het gezelschap treedt
regelmatig en met veel succes op in
diverse zorgcentra in het land.
Namens stichting Troupe A’Dour
wordt iedereen van harte uitgenodigd te komen luisteren en dit
prachtige concert bij te wonen! De
toegang voor bewoners van het
zorgcentrum is gratis. Voor bezoekers van buiten bedraagt de toegang vijf euro.

Antoniusschool op excursie
naar het Verzetsmuseum
De Hoef - Op vrijdag 29 november ging groep 7/8 van de Antoniusschool onder begeleiding van de
leerkracht en ouders naar het Verzetsmuseum in Amsterdam.
De leerlingen maakten kennis met
de belangrijkste onderwerpen uit de
tentoonstelling ‘Nederland in bezettingstijd’ en de dilemma’s waar de
bevolking tijdens de bezetting mee
werd geconfronteerd. De leerlin-

gen kregen verhalen te horen van
Jan, Eva, Nelly en Henk, die als kind
de oorlog hebben meegemaakt. Via
deze verhalen kwamen de leerlingen meer te weten over het dagelijkse leven in de oorlog, de jodenvervolging, het verzet en hoe het
was om in een NSB-gezin te leven.
Met de opgedane kennis en een ervaring rijker keerden de leerlingen na een leerzame en gezellige dag weer terug naar De Hoef.

Mijdrecht – Met ingang van vorige
week zaterdag 7 december tot vrijdag 31 januari 2014 exposeert Elly Verkley haar schilderijen in Bibliotheek Mijdrecht. Naast haar baan
heeft Elly Verkley een opleiding gedaan voor illustrator. Daarna heeft
ze nog schilderlessen gevolgd, onder anderen bij Marijke Witte in
De Hoef. Bij haar heeft ze de zogenaamde Rembrandttechnieken geleerd. De olieverf wordt laag na laag
aangebracht op het schilderij.
Elly Verkley haalt de inspiratie voor
haar schilderijen uit de Renaissance
en uit de Barok. De tentoonstelling
is te zien in Bibliotheek Mijdrecht
aan de Doctor J. van der Haarlaan
8. De bibliotheek is geopend van
maandag tot en met donderdag van
12.00 tot 18.00 uur, vrijdag van 12.00

tot 20.00 uur en zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur. Meer informatie vindt
u op www.bibliotheekavv.nl.

Regio - Nederland is sinds donderdag 28 november jl. met de lancering van HandelZe.nl een tweedehands platform rijker. HandelZe.nl is
onderdeel van BlikopNieuws.nl.
De doelstelling van HandelZe.nl
is om tweedehands écht tweedehands te houden, zodat de bezoeker
niet eerst tientallen advertenties van
commerciële partijen voorbij moeten scrollen voor die ene leuke eettafel of fiets die men zoekt.
‘’Wanneer men wel op zoek is naar
nieuwe producten, dan kan daar
vanuit de startpagina eenvoudig op
geselecteerd worden. Standaard is
de site zo ingericht dat de bezoeker
op tweedehands artikelen binnenkomt’’, aldus Frank van den Berg,
medeoprichter- en eigenaar van
beide platforms.
Van den Berg streeft ernaar dat nu
en in de toekomst het plaatsen van
alle tweedehands spullen in al haar
categorieën gratis blijft.
Commercieel
Daarnaast krijgen bezoekers en na-

tuurlijk ook commerciële partijen de
mogelijkheid om hun handelswaar
door te adverteren bij de landelijke
nieuwssite BlikopNieuws.nl. Zo valt
een advertentie, tegen een kleine
vergoeding, nog meer op! ‘’De eerste 1000 particuliere bezoekers krijgen van ons een gratis doorplaatsing.’’
Nieuwe gebruikers kunnen bij HandelZe.nl een eigen profiel aanmaken
en dat kan zelfs met een eigen profielfoto worden bezegeld. Het profiel geeft de gebruiker de mogelijkheid om te kopen en te bieden. Is er
eenmaal een bod uitgebracht, dan
bestaat de mogelijkheid om met de
aanbieder een live-chat te starten of
een bericht achter te laten betreffende vragen over het product.
Ondanks de testfase van HandelZe.nl beseffen Van den Berg en zijn
team dat er hier en daar mogelijk
nog schoonheidsfoutjes in de site
aan het licht zullen komen. ‘’Ik vraag
de bezoekers dan ook vriendelijk dit
bij ons te melden. Wij lossen het dan
zo spoedig mogelijk op.”

Feestelijk kerstconcert
Brassband Concordia

Vinkeveen - Op vrijdag 20 december kunt u helemaal in de kerststemming komen tijdens een afwisselend kerstconcert tussen koor en
brassband. Vele bekende kerstmelodieën zullen op deze avond voorbij komen, sommige in een klassieke uitvoering en andere weer in een
swingende jazzy uitvoering, zodat u
steeds weer op het puntje van uw
stoel zit. Ook de samenzang zal niet
ontbreken, zodat u als publiek actief
aan deze avond kunt meewerken!
Brassband Concordia wil na het
spetterende concert met Jan Vayne, het jaar afsluiten met een mooi
kerstconcert, waarin o.a. de werken
‘Comfort ye my people’ van Händel,
‘Jesu, comfort my heart’ van Bach, ‘
Ding Dong Merrily on High’ en de
First Noel zullen worden gespeeld.
Ook de swingende Christmas glory, met een moderne uitvoering van
‘Deck the Halls’ en ‘Angels We Have

Heard on High’ zullen zij ten gehore brengen.
Maar de avond wordt geopend door
de jongste talenten van brassband
Concordia, die met het leerlingenorkest hun goed ingestudeerde kerst
melodieën zullen laten horen.
En heeft u het mooie advent concert
van Collegium Vocale Consonant uit
Abcoude gemist, dan heeft u nog
een kans om van dit koor, met hun
kerstmuziek in eigentijdse uitvoeringen, te genieten.
Het concert begint om 20.00 uur in
de prachtig gerestaureerde Janskerk van Mijdrecht.
Kortom… een gezellig avondje uit in
eigen dorp dat u niet mag missen!
U kunt uw kaarten bestellen via
e-mail
(eveline@roebeson.nl),
bij Mondria De Lindeboom 11 in
Mijdrecht, bij Drogisterij de Bree
aan de Herenweg 12-14 in Vinkeveen of aan de deur.

sen en accessoires zoals tafelstukken en lantaarns. Ook verkoop ik
vazen en schalen van A Piece To Remember en plafond-kransen van By
Lauco. De kransen zijn gemaakt van
mooi plat riet en hebben een heel
stevig raamwerk waar alles aan gehangen kan worden. Verder hebben
we oude kerstballen,geselecteerd
door Mrs. B en handgemaakte Succesuilen van de Deense Charlotte Skovgard. Ook de papieren sterren en kransen van vilt voor de kinderkamer zijn aanwezig. Voor Oud
&Nieuw de Champagnebowl, het

pronkstuk op uw party! Ik vul de
winkel iedere week aan met wat
kleine nieuwe dingen.
Wat mijn volgende Pop-Up thema
is laat zich nog raden. Het hangt er
mede vanaf hoe dit loopt, voor de
zomerperiode heb ik wel plannen
en in de tussentijd is het afwachten. Een Pop-Up Store moet verrassen. Voor nu van harte Welkom bij
PS Looove… Christmas!”
Open woensdag van 9.00-17.30 uur,
donderdag van 12.30-17.30 uur, vrijdag/zaterdag van 9.00-17.30 uur en
zondag van 11.00-17.30 uur.”

Pop-Up Store Looove

‘Christmas is all around You!’
Uithoorn - Op Marktplein 5 in Uithoorn is sinds kort de eerste echte
Pop-Up Store in Uithoorn geopend
met als thema ‘Kerst’. De naam P.S.
Looove Christmas prijkt vrolijk op
het raam van het charmante maar
oude pand, welke lange tijd een kale aanblik bood. Twee kerstboompjes staan naast de deur en er ligt
een rode loper uit: Welkom! Binnen
treffen wij een knusse en sfeervolle ruimte, kleiner gemaakt door een
houten wand. We spreken de initiatiefneemster van deze tijdelijke winkel, Judith Verlaan, zelf opgegroeid
bij het Oude Dorp in Uithoorn. “Zoals iedereen ziet staat er veel leeg in
het dorp, hoewel daar steeds meer
verandering in komt en men druk
bezig is plannen te ontwikkelen.”
Ladies aan de Amstel!
“De laatste tijd zien we gelukkig
steeds meer hele mooie en leuke
zaken opkomen. Ik noem het knusse en heerlijke taartenwinkeltje De
Zoete Zonde, het prachtige Sjiek
aan de Amstel, de internationaal
ogende IJssalon Esplanade, Bloemen aan de Amstel, Kadootje met
Hart, De Dochter van Mies in De
Schans. Allemaal opgezet door jonge vrouwen, die durven en er keihard aan bijdragen om ons Oude
Dorp hartstikke leuk te maken. Al
deze ladies hebben mij geïnspireerd

om in het leegstaande pand op
Marktplein 5 iets leuks te beginnen.”
Het concept
“Pop-Up stores zijn in opmars in
de grotere steden. Ze zijn ontstaan
in De Verenigde Staten rond 2000
en bedacht door creatieve mensen
die wilden bijdragen aan een fijn
straatbeeld, in plaatsen waar veel
leegstand was. In de ware zin des
woords is een Pop-Up Store een
winkel die er ineens is, zonder vooraankondiging, en die ook ineens
weer weg kan zijn om later weer in
een nieuw jasje of met een nieuwe
inhoud te verschijnen. Een Pop-Up
Store moet uiteraard dingen verkopen maar moet ook een bepaalde
eigenheid hebben en sfeer of beleving brengen. Een lege shop waar
alleen wat oude gordijnen in hangen, niets leuks aan gedaan is en
waarin een partij handel wordt aangeboden gedurende een korte periode is ook een vorm van Pop-Up
maar brengt veelal geen extra charme met zich mee voor het langslopende publiek, en dat is nu juist wel
mijn insteek.”
Collectie en plannen
“Omdat ik in de decembermaand
wilde beginnen, is het thema van
mijn shop ‘Kerst’. In Pop-Up Store
Looove verkoop ik kerstballen, kran-
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VVD wil betere doorstroming van
de N201 door De Ronde Venen!
Vervolg voorpagina
Voor de volgende raadsperiode wil
raadslid Maarten van der Greft dit
probleem oppakken. Van der Greft:
“We kunnen ons niet blijven verschuilen achter wie hier verantwoordelijk voor is, we moeten hier
iets aan doen. Dit is hard nodig om
de bereikbaarheid, leefbaarheid en
veiligheid in onze gemeente te verbeteren. Een verbetering die bovendien van groot economisch belang
is voor onze gemeente. We hebben
de doorstroming van de N201 door

De Ronde Venen dan ook als speerpunt benoemd in ons verkiezingsprogramma.”
VVD raadslid Yvonne van den Heerik benoemt een aantal knelpunten:
“Elke morgen staan onze inwoners
vast op het tracé vanaf Vinkeveen
tot aan de A2, soms begint dit zelfs
al vanaf het kruispunt met de N212.
Een wisselstrook vanaf het viaduct
in Vinkeveen waarbij een extra baan
vrij komt tijdens de spits zou een
goede oplossing kunnen zijn. Hiermee verbeteren we de doorstro-

ming waarmee gelijk de gevaarlijke invoegstrook bij Vinkeveen wordt
aangepakt. Vanaf het deel na de A2
richting Hilversum moet iets worden gedaan aan de afstelling van
de stoplichten om zo het verkeer zo
snel mogelijk van de snelweg af te
krijgen.” Volgens de VVD De Ronde Venen zijn er nog veel meer oplossingen te bedenken om de doorstroming te verbeteren. Dan moeten
we ons niet verschuilen achter ‘wie
is hier verantwoordelijk voor’ maar
het gewoon oplossen. De VVD Pro-

vinciale-Statenleden zijn blij met de
inbreng van de VVD De Ronde Venen. Hans Konings: “Het is duidelijk dat hier sprake is van een probleem dat de gemeente De Ronde
Venen overstijgt. En wat veel hinder bij ondernemers en automobilisten veroorzaakt. Wij zullen dit probleem oppakken en proberen om de
andere politieke partijen in de provincie te overtuigen van deze problematiek.” De lokale VVD afdeling
houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Dutch Credit Brokers
spreekt de taal van de klant

Kerstmarkt in Zuiderhof
geslaagd en heel gezellig
Vinkeveen - Zaterdag 7 december was er een gezellige kerstmarkt in Zorgcentrum Zuiderhof in
Vinkeveen. Om half tien was het al
behoorlijk druk omdat de diverse
kraamhouders hun kraampje kwamen inrichten. Er was van alles te
koop met als thema kerst; o.a. kerststukjes, kerstkleden, kaarsen, kerstmannen. Ook medewerkers van het
Rode Kruis waren aanwezig met
veel zelfgemaakte spullen. Om half
elf stroomden de eerste bewoners al
de zaal binnen voor een kopje koffie met een sneetje kerstbrood. Ook
veel bezoekers van buitenaf kwamen een kijkje nemen. Familie van
bewoners combineerden een be-

zoekje aan hun familie met een kijkje bij de kerstmarkt. Om 11.00 uur
werd het Rad van Avontuur voor de
eerste keer gedraaid en dankzij vele
sponsors, collega’s en andere goede gevers waren er vele prijzen beschikbaar en ging iedereen wel met
een leuke prijs naar huis. Tussen de
middag was er heerlijke erwtensoep, een broodje warme worst en
een broodje bal te krijgen. Warme
chocolademelk en glühwein maakten het kerstgevoel compleet. Dankzij de hulp van veel vrijwilligers kan
iedereen terugkijken op een geslaagde en gezellige dag voor bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers.

Kerstklaverjasavond
bij De Vinken
Vinkeveen - Op zaterdagavond 21
december a.s. organiseert de kaartcommissie van De Vinken weer het
jaarlijkse kerstklaverjassen. Ook dit
jaar zijn er zowel bij het kaarten
zelf als bij de gebruikelijke verloting
weer mooie prijzen te winnen.
Wilt u een leuke en gezellige kaartavond? Leden en niet-leden zijn van

harte welkom in de korfbalkantine ‘Het Vinkennest’ op sportpark
de Molmhoek aan de Mijdrechtse
Dwarsweg 4 in Vinkeveen.
Aanvang 20.15 uur. De kantine is
open vanaf 20.00 uur. Graag tot
ziens op zaterdag de 21ste. En natuurlijk is het eerste kopje koffie of
thee weer gratis.

Plasticafval vanaf 2014 elke
twee weken opgehaald
De Ronde Venen - Het aantal keer
dat de gemeente komend jaar huisaan-huis plasticafval inzamelt wordt
verdubbeld. Het college van B en
W heeft besloten vanaf 2 januari
het plasticafval in de gemeente elke veertien dagen op te halen. Nu
gebeurt dat één keer per maand.
Het college verwacht door vaker in
te zamelen meer plastic op te halen.
Daardoor belandt er minder plastic
in het restafval, kan duurzamer met
grondstoffen worden omgegaan en
worden kosten gedrukt.
Per inwoner wordt momenteel in de
gemeente jaarlijks zes kilo plastic
ingezameld. In andere, vergelijkbare, gemeenten ligt die hoeveelheid
ingezameld plastic hoger, rond de
tien kilo per inwoner. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in die
gemeenten, in vergelijking met De
Ronde Venen, vaker wordt ingezameld. De relatie tussen inzamelfrequentie en hoeveelheid opgehaald
plastic is echter moeilijk vast te stellen.
In de kernen Mijdrecht, Amstelhoek
en De Hoef wordt op dit moment

een proef gedaan om plastic samen
met lege drankenkartons in te zamelen. In verband met deze proef is
de inzamelfrequentie van plasticafval in die drie kernen verhoogd naar
één keer in de twee weken. Uit de
resultaten blijkt nu dat er inderdaad
meer plastic wordt ingezameld.
Het college heeft daarom besloten vanaf 2014 in de hele gemeente het plastic elke veertien dagen
op te halen. Door vaker in te zamelen stijgen de kosten voor het ophalen van plastic. Hier tegenover staat
een daling van de kosten voor verwerking van restafval omdat hierin minder plastic belandt. Ook ontvangt de gemeente een bedrag van
430 euro voor elke ton plastic die
wordt ingezameld. De verwachting
is dat het vaker ophalen van plastic een besparing van ruim 20 duizend euro oplevert. Daarnaast past
het vaker ophalen van plasticafval
in het duurzaamheidsbeleid van de
gemeente. Dat richt zich onder andere op het hergebruik van afval en
duurzaam omgaan met grondstoffen.

Beladen streekderby
eindigt in gelijkspel
Mijdrecht - Zondagmorgen 8
december staan er 2 teams bij
de trap van Argon. Over en weer
wordt ‘mogguh’ uitgewisseld en
een handje geschud. Alles wijst
op de streekderby van dit weekend uit de regio ‘ons kent ons’.
De wedstrijd begint en Argon
wordt ruw wakker geschud door
HSV, want na een paar minuten
is het Jan Willem van Rossum die
namens HSV de openingstreffer
maakt. Bij Argon komt het besef
dat bij een derby alles mogelijk
is. Er wordt over en weer goed
gespeeld, HSV probeert te counteren en Argon probeert op te
bouwen. Bij een corner voor Argon wordt de bal vanaf de 16 op
de pantoffel genomen en staat

de keeper klaar om deze op te
vangen, maar het is Bas Bos die
zijn maatje 39 er nog achter zet
en de bal alsnog achter de keeper krijgt.
Na de rust wordt al snel duidelijk dat Argon enkel genoegen
neemt met 3 punten. Bij balverlies wordt snel druk gezet en
bij balbezit wordt snel een aanval gecreëerd. Als er een regel in deze wedstrijd was waardoor elke bal op de lat een doelpunt was zou het snel 6-1 staan
voor Argon. De bal wil er echt
niet in, een salvo aan afstandsschoten en meer voorzetten dan
op je vingers te tellen zijn. Deze
streekderby eindigt in gelijkspel.

Madjoe een maatje te
klein voor De Vinken
Vinkeveen - Na vier gespeelde wedstrijden in het korfbalzaalseizoen nestelt De Vinken 1 zich
in de middenmoot van de poule
in de derde klasse. De voorgaande twee wedstrijden waren geen
succes (nederlagen tegen KIOS en
Ventura Sport). Afgelopen zaterdag
wist het Vinkeveense vlaggenschip
weer wel de wedstrijdpunten in eigen huis te houden door met 1410 te winnen van Madjoe uit Rijnsburg. Na twee aanvallen met plaatsfouten, vond Rudy Oussoren de gele mand met één van zijn befaamde afstandstreffers. Madjoe trok in
deze fase, waarin De Vinken vooral zoekend was naar goed aanvalsspel, de wedstrijd naar zich toe. Via
diverse doelkansen verkreeg Madjoe een 1-3 voorsprong. Vanaf de
elfde minuut keerde het tij voor De
Vinken 1. Rudy Oussoren en Kelvin Hoogeboom vonden beiden de
mand bij een kansje achter de korf.
Emese Kroon knalde van afstand de
Vinkeveners terug op voorsprong:
4-3. Een salvo aan vrije ballen volgde, waarbij Peter Koeleman een score liet aantekenen. Rudy Oussoren
herhaalde dit kunstje en schoot pardoes met veel precisie zonder vangpositie raak. Nadat Peter Koeleman
nog eens teveel vrijheid kreeg van
zijn tegenstander steeg de score
naar 7-3. Madjoe liet tussen de scores door zien dat ze niet voor niks
waren afgereisd. In het slotakkoord
van de eerste helft kwam de ploeg
uit Rijnsburg met een strafworp en
een afstandsschot terug naar 7-6.
Te graag
Coach Johan Kroon maande zijn
team om na de rust geduldiger en
rustiger te spelen: “Als je drie doelpunten voor staat dan gaan we te
gehaast door voor een vierpunten voorsprong”. Al snel na rust tilde Eva Hemelaar de ploeg naar

een hoger niveau. Zij won meerdere malen een sprongduel tegenover
een langere heer en versierde een
strafworp. Haar speelmaatje Kelvin
Hoogeboom profiteerde tweemaal
van het sterke spel van Eva.
Zus Masha Hoogeboom vond eveneens de korf en gaf Madjoe het nakijken, 10-6. Via twee schoten achter de korf wist Madjoe nog wel iets
terug te komen in de wedstrijd, 108.
Eva Hemelaar bekroonde haar invalbeurt met een bevrijdende afstandstreffer, 11-8. Natuurlijk kon
ook vice-topscorer Gerwin Hazeleger niet ontbreken op het lijstje met scorende mensen. In de eerste helft liet hij een grote kans om
een doorloopbal te verzilveren nog
uit zijn handen glippen, een keurig
afstandsschot betekende nu de 128. Aanvoerder Hoogeboom haalde
zijn gram uit voorgaande wedstrijden en liet zijn vierde treffer optekenen, 13-8.
De wedstrijd was gespeeld. Het
ABN-Amroteam kreeg nog twee
plaagstootjes van Madjoe te verwerken in de slotfase. Een zuiver afstandsschot van Masha Hoogeboom
betekende het slotakkoord van een
klinkende 14-10 overwinning voor
het vlaggenschip.
Aanhaken of in middenmoot blijven
Na deze winstpartij stijgt De Vinken naar de derde plaats in poule
3E. GKV uit Den Haag is nog ongeslagen en wist alle vijf wedstrijden
te winnen. De ploeg van oud-coach
Fred Straatman Tiel ‘72 staat met
twee punten meer boven De Vinken. De volgende wedstrijd wordt
gespeeld in IJsselstein tegen nummer 4 Fortissimo. Fortissimo verloor
afgelopen weekend van GKV met
16-10, maar heeft net als De Vinken zicht op de plekken bovenin. De
wedstrijd wordt gespeeld om 20.30
uur in de avond.

Regio -Wat direct opvalt bij binnenkomst in het kantoor, in de voormalige studio’s aan de Van Cleeffkade, is de gemoedelijke sfeer. Zakenpartners Jeroen Wesseling en Ralph Reinders zitten er ontspannen
bij aan de robuuste vergadertafel
van steigerhout. “Dat is ook precies
wat we willen uitstralen: laagdrempeligheid.” Aldus beide heren. “Dutch Credit Brokers is dan wel een assurantiekantoor in kredietverzekeringen, maar dat hoeft nog niet te
betekenen dat we dagelijks strak in
het pak naar kantoor hoeven. We
spreken de taal van de klant.” Het
team dat in totaal bestaat uit zes
mensen (plus twee in Luxemburg)
kan bogen op ruim tachtig jaar kredietverzekeringservaring.
Eigenlijk waren Jeroen en Ralph concurrenten, voordat ze elkaar in oktober 2007 opnieuw tegen het lijf liepen. Ze zijn gaan brainstormen hoe
ze voor zichzelf konden beginnen.
En in januari 2008 was het zover, zij
werden partners. Eerst vanuit Amstelveen en vanaf november 2011
dus in Aalsmeer. Dan zitten ze, zoals
ze zelf zeggen, ‘dichter op het vuur’.
Veel van hun klanten komen namelijk van de bloemenveiling en Jeroen
en Ralph wonen ook in Aalsmeer.
Bedrijfsstructuur
Dutch Credit Brokers heeft zich gespecialiseerd in de bemiddeling van
kredietverzekering en aanverwante
producten zoals bedrijfsinformatie,
incasso, debiteurenbeheer en detachering van management personeel. Daarnaast beschikken zij over
kundige en betrouwbare partners
en bemiddelen bij alle verzekeringen en zakelijke financieringen. Zij
spelen in op de behoefte aan een
totaaloplossing die bij ondernemers
bestaat. De actieve partners leveren
service aan hun bedrijfsmatige relaties vanuit een ondernemersgeest
die zich kenmerkt door een benadering waarin het belang van de klant
centraal staat. Ralph: “We zijn tussenpersoon en begeleiden en onderhandelen met respect naar beide kanten toe. Er is bij ons altijd duidelijkheid en overleg. We zitten niet
tegenover de klant, maar náást de
klant. Dat maakt het verschil.
Wij realiseren ons terdege dat het
een zware tijd is, maar de open
structuur en de eerlijkheid waarnaar wij streven zijn in deze tijd juist
zo belangrijk. Die korte lijnen, dat
is wat men nodig heeft. U bent bij
ons geen nummer, nee, als er met
ons kantoor gebeld wordt, weten
alle collega’s met wie ze te maken
hebben. Jeroen vult aan: “Nee, we
zijn niet voor de massa, persoonlijke aanpak staat bij ons erg hoog in
het vaandel. De goede sfeer op kantoor draagt daar natuurlijk aan bij.
We proberen iedere dag met ple-

Argon D4 ongeslagen najaarskampioen
Mijdrecht - In de laatste competitiewedstrijd moest het gebeuren.
Tot nu toe alle wedstrijden gewonnen, maar Huizen en Nederhorst za-

ten het team D4 van Argon vlak op
de hielen, met ieder één verloren
wedstrijd. Argon moest dus winnen
of gelijkspelen. Het was nog even

spannend of de wedstrijd wel door
zou gaan vanwege de regenval van
de afgelopen dagen.
De wedstrijd was in Breukelen en zij
hadden wat geschoven met het gebruik van de velden en de wedstrijd
kon op kunstgras gespeeld worden.
Het was wel vroeg maar de jongens
kwamen hier om ook deze wedstrijd
winnend af te sluiten. Op een gegeven moment kwam Argon met 1-0
voor te staan. Breukelen slaagde er
vlak erna ook in om te scoren, maar
dit doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Vlak voor de rust
scoorde Argon de 2-0. Na de rust
krijgt Breukelen veel kansen, die ze
uiteindelijk weten te verzilveren met
een mooi doelpunt. De 3-1 volgde
echter door een eigen doelpunt van
Breukelen en daarna volgde nog de
4-1 en 5-1, waarna het eindsignaal
klonk en er gejuicht kon worden. Na
de champagne en het waterballet in
de douches is het team naar Argon
gegaan om het nog even verder te
vieren.

zier naar ons werk te gaan en dat
brengen wij over op de klanten. Dat
wordt gevoeld. Geen polis ‘prietpraat’, maar nogmaals, een open,
eerlijke structuur. ‘Wat gaan we met
die polis doen, hoe kunnen wij de
klant helpen’, dat werk. Waar betaal je eigenlijk voor en kan dat niet
veel goedkoper? We duiken er met
ziel en zaligheid in. Ook al heeft de
klant reeds een kredietverzekering,
wellicht krijg je er bij Dutch Credit Brokers wel veel meer voor terug. En dat is in deze tijd geen overbodige luxe. Het is het proberen
waard!” Dutch Credit Brokers heeft
tevens internationale klanten en zij
zijn marktleider in Denemarken met
Danish Credit Brokers. Zij maken,
waar nodig, gebruik van gespecialiseerde partners, zodat lokale gebruiken en marktomstandigheden
op de juiste waarden worden gewogen bij de totstandkoming van
internationale contracten. Tenslotte beschikt het kantoor als makelaar in assurantiën uiteraard over alle wettelijk voorgeschreven vergunningen. Kijk voor meer informatie op
www.dutchcreditbrokers.nl. Bezoek
het sfeervolle kantoor aan de Van
Cleeffkade 15 of maak een afspraak
via 0297-753710. De gemotiveerde
mannen sluiten af met hun slogan:
“Tja, verkoopt u gewoon de boot of
gaat u in zee met ons?”
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Hoog niveau individuele
driebandencompetitie

Driehuisschool op de ijsbaan
De Ronde Venen - Als een van de eerste scholen waren de groepen 4 en 5 van de Driehuisschool uitgenodigd om te komen schaatsen. De kinderen hadden er zin in. Vooral omdat hun eigen juf ook nog eens de schaatsjuf was vandaag. Ze genoten en het zweet droop af en toe letterlijk van hun voorhoofd.

De Ronde Venen - Nu de individuele driebandencompetitie van De
Ronde Venen tot ruim over de helft
is gevorderd, waren de laatste twee
speelavonden wederom sprake van
een zeer hoog niveau en het nodige vuurwerk.
Vooral Bert Loogman speelde zich
in de kijker met moyennes van ruim
boven 0.500. Zelfs één partij voltooide deze technisch begaafde speler
zijn 23 te maken caramboles in 22
beurten met een gemiddelde van
1.045, hetgeen in deze competitie
nog nooit is vertoond. Chapeau!
Ook Pim de Jager (0.824), Michel
Bak (0.813), Hero Janzing (0.688),
Nick van de Veerdonk (0.667) en
Henk Doornekamp (0.650) kwamen
in sommige partijen tot zeer aansprekende prestaties qua moyenne. Het aantal beurten in die partijen varieerde hierbij van 15 tot 17,
hetgeen zeker in het driebandenspel toch wel klasse genoemd mag
worden.
Koppositie
Hero Janzing wist zijn koppositie
met succes te verdedigen door zowel zijn twee partijen tegen Jim van

Zwieten als die tegen de kampioen
van vorig seizoen Hans van Eijk alle in winst om te zetten. Hierdoor
gaat hij nog steeds riant aan de leiding met 33 wedstrijdpunten. Naaste belagers zijn Nick van de Veerdonk en Michel Bak met respectievelijk 25 en 24 wedstrijdpunten. Beiden legden ook zeer solide partijen
op het groene laken, waardoor zij
met recht in de top drie thuis horen.
Nick toonde op beide speelavonden karakter door achtereenvolgens
tegen Henk Doornekamp en invaller John Vrielink de volledige score
in de wacht te slepen. Michel had
de twijfelachtige eer om tegen Robert Daalhuizen de langste partij (64
beurten) van dit seizoen te realiseren, doch hij won uiteindelijk wel,
waardoor beiden een puntendeling
overeenkwamen. Tijdens de laatste
speelavond liet hij de andere clubgenoot Jim van Zwieten op sublieme wijze met lege handen staan.
In de rangschikking volgen Jos Lugtigheid en Robert Daalhuizen op
enige afstand met een totaalscore
van 20 en 18 punten. Zij blijven echter gevaarlijke opponenten waar zeker niet mee te spotten valt.

Verdiende winst voor de
hockeyers van HVM J8D1
Mijdrecht - Het was met een frisse en regenachtige zaterdagmorgen geen aangenaam weer en met
een aantal afwezige spelers had het
hockeyteam van HVM J8D1 eigenlijk maar net genoeg spelers om het
veld te vullen. Het zou dus op voorhand een zware klus gaan worden
om stand te houden tegen het team
van Westerpark J8D2. Maar het spel
van de jongens van HVM was echt
fantastisch, een van de beste dagen
tot nu toe. Met veel inzet, strijdlust
en samenspel werd er een 3-1 overwinning uitgesleept. Hierdoor is de
2e plaats in de poule bereikt en dat
zonder wissels. De doelpunten werden dit keer gemaakt door Joep, hij

was met twee doelpunten topscoorder en Berend, die de laatste treffer
voor zijn rekening nam. Rens kreeg
nog een ongelukkige tegentreffer te
verwerken. Joep werd door zijn goede overspelen en vele mooie voorzetten ‘Man of the Match’.
Een mooie afsluiting van de competitie en nu zal met opgeheven hoofd
gestart worden met de heerlijk droge en warme zaalcompetitie. Het
team van deze wedstrijd bestond uit
coach Jasper, scheidrechter Olivier
en de spelers Rens (keeper), Berend, Laurens, Luc, Mark, Desmond,
Jens en Joep.
Foto: sportinbeeld.com

Veenland dames geven
het op het laatst weg

Goede indoorwedstrijd
bij LR & PC Willis
Mijdrecht – Op 8 december jl. organiseerde Landelijk Rijvereniging
en Ponyclub Willis haar tweede indoor-dressuurwedstrijd van het seizoen. Door het succes van de vorige wedstrijd, werd deze wedstrijd
wederom in samenwerking gedaan
met de Maria Hoeve in Mijdrecht.
Willis kon daardoor gebruikmaken van de accommodatie van Maria Hoeve en de ruiters van Maria
Hoeve konden op hun beurt weer
meedoen aan de onderlinge dressuurwedstrijd. Om 11.00 uur ging
de wedstrijd van start en gaf jurylid Milou de Haan alle deelnemers
nuttige tips mee. De paarden mochten beginnen en ze gingen goed van
start. Met 184 punten werd Annemieke Versloot-Oudijk met Dallas
Lady knap derde. Zij reed als enige
een moeilijkere proef, namelijk een
M1 proef. Het rode lint en de tweede prijs was voor Rosalie Kroom
met Verry met 186 punten. De eerste prijs en het oranje lint was voor
Gitta Kaptein. Ze reed voor het eerst
mee met dit jonge paard en leverde
een knappe prestatie af. Ze behaal-

de 189 punten en dat is een dikke
winstpunt.
Na de paarden waren de pony’s aan
de beurt. Ook hier werd weer goed
gereden en de punten mochten er
daarom weer zijn. Er was een grote
ponygroep met wel 10 deelnemers.
Op de derde plek eindigde Rachel
ter Brugge met Ring Pandora en
ze behaalde 200+ punten. Tweede werd Ilse Kruiswijk met Quinsy.
Ze kreeg een mooi beker het rode
lint en ze behaalde 202 punten voor
haar B-proef. De winnaar van de
eerste prijs reed ook op Quinsy. De
eerste prijs met beker en oranje lint
was voor Hannah Domen. Met 206
punten was zij de beste ponyruiter.
Als laatste was het de beurt voor de
Bixie ruiter van LR & PC Willis. Fay
Vedder reed met Micky een keurig
Bixie proefje en kreeg hiervoor een
bixie-lint en een lekker doosje chocolade.
Kortom: een geslaagde dag met
veel winstpunten. De volgende wedstrijd zal weer bij Maria Hoeve gehouden worden en wel op 9 maart.
Tot de volgende keer.

Overwinning voor Hertha F1
Uithoorn – De F1-jongens van Hertha moesten deze week tegen Legmeervogels.
De jongens van de F1 begonnen vol
frisse moed aan de wedstrijd. Maar
het spel liep niet zo soepel, passen waren te kort, ballen kwamen
niet aan en het overspelen lukte op
een of andere manier niet en ze kregen al gauw een doelpunt tegen. Er
stonden drie man van de tegenpartij
vrij voor het doel en ze konden hem
er zo inleggen. Ondanks het goede keeperswerk van Steve Boekel,
die in de eerste helft minimaal acht
mooie reddingen had. Maar het spel
speelde zich voornamelijk op Hertha’s helft af. Toch hadden ze nog
verschillende kansen, een schot van
Mike van Boxtel op de paal en nog
een paar aanvallen van Jadi Smit,
werden gestopt door de keeper van
de tegenpartij. Zo kreeg Hertha de
eerste helft drie doelpunten tegen,
maar de jongens bleven wel vechtlustig en lieten zien dat ze een goede mentaliteit hebben, ze lieten hun
koppies niet hangen. In de rust kregen de jongens een pep talk van de
coach en trainer, dat de strijd nog
niet verloren was, waarna ze de

tweede helft ingingen.
Vanaf het begin af aan voerde Hertha de druk op, op de helft van de tegenstanders. Door het slecht wegwerken van de bal van de Legmeervogels zag Alfie Erving zijn kans
schoon en maakte het eerste doelpunt voor Hertha F1. Toen kregen
de jongens in de gaten, dat de keeper van de tegenpartij wel goed kon
keepen, maar niet goed kon uitschieten en zetten ze de Legmeervogels vast. Bij het tweede doelpunt
pikte Tijn Eekhoudt de bal op en liep
vanaf het middenveld richting het
doel van de tegenpartij en schoot
hem er koelbloedig in de rechterhoek in, 3-2. Na een mooie pass van
Melle van de Linden op Mike, schoot
Mike hem ijskoud en beheerst tussen de benen van de keeper door,
3-3 De F1 jongens kregen vleugels
en ze deden er nog een tandje bovenop. Dylan Fransen en Tijn Eekhoudt stopten bijna elke aanval van
de Legmeervogels, ze werkten keihard. Na een mooie redding van Steve Boekel schoot Steve de bal ver uit
naar Thijs Stroet, waarna Thijs met
een actie de keeper omzeilde en het
winnende doelpunt scoorde.

Sportieve strijd HVM
M8D1 tegen Saxenburg
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
startten de Mijdrechtse dames zoals
gewoonlijk met heel veel enthousiasme aan de wedstrijd. Onder een
strakke samenwerking van de meiden in het middenveld (Anne, Lynn,
Sascha en Cathelijne) werd de bal
mooi naar de voorhoede gespeeld,
en al gauw werd de aanval omgezet in een eerste prachtige goal door
Floor Butzelaar. Met goede moed
bleef Mijdrecht de aanval inzetten
met veel kijken en overspelen door
Lisanne en Floor van de Meer. Wies
wist met veel mooie tactiek de bal
goed bij de tegenstanders weg te
houden. Helaas zette Saxenburg de
aanval stevig in en met resultaat. Al
snel stond het 1-1. Met goede moed
en ijzige regen speelde HVM door.
Dankzij de goede oplettende keep
Kimy hield HVM de stand tijdens
de eerste helft op 1-1. Tijdens de-

ze helft raakten Mechteld en Lynn
nog licht geblesseerd. Hierdoor waren zij beiden even van slag, maar
startten na hun rustmoment weer
dapper op om mee te spelen. Ondanks het aanmoedigende publiek
(met schattige pup) nam Saxenburg
in de tweede helft het heft in handen. De inzet van de meiden en de
aanwijzingen van de coaches waren
helaas niet voldoende en zo werden
er nog meer tegengoals gemaakt.
Tussen alle tegenslag wist het team
de bal nog een keer bij het juiste
doel te brengen. Zo kon Floor Butzelaar de eer nog redden met een
tweede mooie goal. De meiden van
de achterhoede Mechteld, Wies
en Floor van de Meer bleven dapper strijden maar ondanks alle inzet
werd de eindstand 2-8 voor Saxenburg! Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Op voorhand zou de
wedstrijd tegen Spaarnestad niet
eenvoudig zijn voor de Wilnisse volleybaldames. Tegenstander Spaarnestad 14 staat op een 4e plek en
Veenland Autobedrijf Peek bevindt
zich nog in de staart van de ranglijst.
De start van Veenland was zeker
niet goed en het Haarlemse team
bouwde al snel een voorsprong op
van 1–9. Na een 2e time-out van
Veenlandcoach Nico de Jong, kwam
er een kentering. De pass lag beter
en er werd voor het eerst goed aangevallen. Uiteindelijk wist het team
de schade in de eerste set te beperken tot 17–25. Wat dus duidt op een
flinke inhaalslag van Veenland.
In de tweede set liep het van meet
af aan beter, al had Spaarnestad wel
steeds een lichte voorsprong. Veenland behaalde in deze set uiteindelijk 1 punt meer dan in de vorige set
en met 18–25 ging ook dit keer de
set naar het Haarlemse team.
De rollen waren omgedraaid in de
3e set en ditmaal stond Veenland
Autobedrijf Peek steeds voor en bij
15-9 vroeg de coach van Spaarne-

stad een time-out aan. Veenland
was hierdoor duidelijk uit haar spel
gehaald en de ruime voorsprong
slonk als sneeuw voor de zon.
Spaarnestad stak Veenland voorbij
en bij 16–18 koos de Veenlandcoach
voor een time-out. Even had dit effect en Veenland kwam weer bij tot
20-20. Het was Spaarnestad dat de
zenuwen beter in bedwang had en
zij maakten de set uit met 22- 25.
Gezien het spel in de eerste helft
van de 3e set, geloofde Veenland in
de kans om de 4e set nog te winnen. Gedurende de hele set stond
het Wilnisse team dan ook voor, zij
het maar met 1 à 2 punten. Maar na
20–19 leek het wel of de zenuwen
weer toesloegen in het team. Er waren wat misverstanden en de organisatie was helemaal weg. Het ervaren Spaarnestad profiteerde hiervan
en won ook de 4e set met 20–25.
Veenland zal nog moeten leren om
het bij vlagen goede spel een set
lang vol te houden. Haar laatste
wedstrijd van dit jaar speelt Veenland Autobedrijf Co Peek uit in Ouderkerk a/d Amstel.

IJsclub Nooit Gedacht Wilnis
sterkste van Amsterdam
De Ronde Venen - Zoals ieder jaar
wordt er tussen de ijsclubs, die op
de Jaap Eden ijsbaan in Amsterdam
trainen, gestreden voor het kampioenschap van Amsterdam. Op 16
november werd eerst een voorronde
gereden tegen de clubs ASV uit Almere en De Poelster uit Amstelveen.
De jongste junioren, 12 en 13 jaar
oud, rijden een 500 en 1000 mtr, de
oudere junioren, senioren en veteranen rijden ieder een 500 en 1500
meter. In deze wedstrijd werd door
IJsclub Nooitgedacht een overduidelijke winst behaald waardoor zij
zich geplaatst hadden voor de Finalewedstrijd welke op 30 november
gereden werd.
Doordat deze wedstrijd tegelijk viel
met een Gewestelijke Wedstrijd,
waar diverse junioren van de IJsclub aan meedoen, kwam de ijsclub
in een geheel andere bezetting aan
de start. In de finale werd de strijd
aangegaan tegen Schaatstraining
Groep Waterland, De Amstelbocht
uit Ouderkerk aan de Amstel en
de kampioen van vorig jaar, IJsclub
Hard Gaat Ie uit Landsmeer. In een
spannende strijd, waarin zelfs eni-

ge rijders van IJsclub Nooit Gedacht
boven zichzelf uitsteeg door een PR
te rijden, bleek de Team Spirit van
de rijders en onder de aanmoediging van ouders en vrienden, werd
de winst binnen gehaald, waardoor
IJsclub Nooit Gedacht zich dit seizoen Clubkampioen van Amsterdam
mag noemen.
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Hoflandschool op de schaats
Mijdrecht – Op 5 december is er
door de groepen 4 t/m 8 van de
Hoflandschool geschaatst op de ijs-

baan in Mijdrecht. Dit gebeurde op
de schaatsbaan op het Raadhuisplein. Ook dit jaar werden er weer

lessen voor de leerlingen van basisscholen gegeven. De Hoflandschool
waardeert dit initiatief zeer en maakt

er dan ook al een paar jaar gebruik
van. Ook op deze donderdag was er
weer een aantal vrijwilligers die op
een enthousiaste manier de kinderen leuke oefeningen lieten doen op
het ijs! De kinderen hadden het erg
naar hun zin. Af en toe was het vallen en opstaan, maar iedereen had
gelukkig heel veel lol. Na de leuke
oefeningen en spelletjes mocht er
zelfs nog even vrij geschaatst worden. En eenmaal van de schaatsbaan af, maakte een beker warme
chocomel de dag compleet. De Hoflandschool heeft dan ook alle vrijwilligers bedankt met iets lekkers.
Iedereen die deze lessen mogelijk
heeft gemaakt: bedankt!

Wedstrijdgroepen showballet Nicole vol in de prijzen
Mijdrecht - Afgelopen zondag 8
december was de tweede voorronde van de Shell We Dance competitie in Wageningen. Dit jaar zijn de
categorieën jazz/modern en show
uit elkaar gehaald, omdat deze twee
dansstijlen toch wel erg ver uit elkaar lagen om eerlijk te beoordelen.

In Noordwijk tijdens de eerste voorronde heeft de wedstrijdgroep uit
categorie 3 eerst eens geproefd hoe
dit in zijn werk ging. Hier behaalden
zij al een derde plaats! Deze scheiding beviel prima, dus nu ook de
jongste categorie mee naar Wageningen.

Eenmaal aangekomen in Wageningen in de vroege ochtend, bleken de
jongste deelnemers van showballet
Nicole, de Nicole Teens, geen categorie een meer te zijn, maar moesten zij strijden tegen voor hen allemaal oudere deelneemsters in categorie twee, dit was even schrikken.

Maar de meiden wisten zich weer
op te peppen en vol enthousiasme
gingen zij het toneel op. Zij lieten
duidelijk zien dat ze thuis hoorden
in categorie show: goed podiumgebruik, mooie opstellingen, geweldige uitstraling, strak gedanst en vol
overgave brachten zij hun nummer
Shake it up! En dit werd in het strenge wedstrijdveld met wel 7 concurrenten goed beloond, een tweede
plaats, echt geweldig, gefeliciteerd!
Dan door naar categorie 3 show met
Juud’s Dance Crew. Hier waren iets
minder groepen, maar evengoed
was de concurrentie groot. Met
hun mix van Liv Tonight, Freaking
en Set it on fire werd het podium
daadwerkelijk in vuur en vlam gezet. Snelle afwisseling van posities,
showelementen, goede uitstraling
en strak gedanst op de juiste momenten hebben zij de jury helemaal
mee gekregen. Voor hen een eerste
plaats, gefeliciteerd! Met een extra
optreden van Ferry Doedens werd
de ochtend gezellig afgesloten, op
naar de volgende wedstrijd.

Atlantis 2 verliest in
slotfase van wedstrijd

Schaatspret voor De Schakel
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag gingen de groepen 6, 7 en 8 van Basisschool de Schakel uit Vinkeveen
naar de schaatsbaan in Mijdrecht.
Ze namen tassen mee vol met

schaatsen, handschoenen en mutsen, iedereen was er klaar voor! Helaas was het weer niet al te best deze ochtend, maar toch genoten de
kinderen zichtbaar.

Kerstprijsklaverjassen
Vinkeveen - Op dinsdag 17 december organiseert klaverjasclub Onder
Ons een prijsklaverjasavond met
leuke kerstprijzen. Iedere kaartliefhebber is van harte welkom!
De avond begint om 20.00 uur in
bar-bistro ‘De Haven’, Proosdijhaven
Herenweg 276 in Vinkeveen.

Uitslag laatste prijskaartavond:
1. Martien de Kuijer
5717 pt.
2. Neel Bosman
4929 pt.
3. Rie Veddema
4804 pt.
4. Ferry Verbraak
4781 pt.
5. Jan Langeveld
4688 pt.
De troostprijs ging naar Herman van
de Waa met 3528 punten.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het korfbalteam Atlantis 2,
gesponsord door Rabobank, een
uitwedstrijd in het verre Giessen tegen ACKC 2. Een heel onbekende
ploeg voor Atlantis, het enige wat
bekend is, is dat ACKC alle wedstrijden gewonnen heeft en drie van de
vier wedstrijden met ruime cijfers
wist te winnen.
Een ploeg die dus makkelijk weet
te scoren. Atlantis stond met een
punt onder ACKC en ging er alles
aan doen om de punten mee naar
Mijdrecht te nemen. Na 60 minuten
vechtlust te hebben getoond zijn de
punten helaas in Giessen gebleven.
De eindstand was 15–12.
Atlantis moest het doen zonder
Maarten Helsloot en de geblesseerde Kristian Geerdinck. Niels Reurings vulde deze plek op en maakte het team compleet. De scheidsrechter gaf het beginsignaal aan en
de wedstrijd was begonnen. ACKC
scoorde gelijk in zijn eerste aanval en Atlantis gaf daar antwoord
op door ook in zijn eerste aanval te
scoren. Vanaf dat moment beloofde het een spannende wedstrijd
te worden. Beide teams waren gewaagd aan elkaar en wilden allebei
de twee punten hebben. Dit resulteerde in een gelijkopgaande stand.
Atlantis kon een gat slaan van twee
doelpunten. ACKC liet zich niet uit
het veld slaan en zorgde voor een
7–7 ruststand.
Na de peptalk van coach Peter van
der Wel kon Atlantis scherp aan de
tweede helft beginnen. Ook de nodige tips werden in de rust gege-

ven. De eerste helft was goed, maar
dit moest doorgezet worden in de
tweede helft om de punten mee
naar huis te nemen. Een doelpunt
bleef lang uit. Atlantis creëerde goede kansen, maar de bal wilde niet
door het mandje vallen.
De verdediging hield het goed dicht
en maakte het lastig voor ACKC om
goede aanvallen op te zetten. Het
was toch ACKC dat als eerste de
korf wist te vinden na acht minuten in de tweede helft. Ondertussen
kwam Jelmer Steen in het veld.
De thuisspelende ploeg wist het gat
met nog een doelpunt te vergroten.
Atlantis knokte zich terug en wist
de stand weer gelijk te trekken naar
11-11 met nog negen minuten op de
klok. De spanning steeg in de laatste minuten. ACKC trok uiteindelijk
aan het langste eind en de scheidsrechter floot af met een stand van
15–12 op het scorebord.
Atlantis mag terugkijken op een
goede wedstrijd. Het team heeft
vechtlust en doorzettingsvermogen
getoond.
olgende week 14 december speelt
Atlantis 2 tegen Koveni 2 om 13.25
in sporthal ’t Veerhuis in Nieuwegein. Supporters zijn van harte welkom om het team naar de overwinning te helpen, want beide ploegen
hebben evenveel punten. Het team
bedankt Niels Reurings en Jelmer
Steen voor hun invalbeurt en Kim
Stolk die als reserve was meegereisd naar Giessen.

De beste verkopers voor de clubactie
Wilnis - Zaterdag 7 december was
het dan eindelijk zo ver. De 20 meest
verkopende leden van de Grote Club Actie verzamelden om oneveer 15.00 uur in de kantine van
CSW voor de prijsuitreiking. Emily
Treur van de D5M heeft de meeste loten verkocht en heeft de mooie
roze iPod Nano gewonnen. De D2M
heeft als team de meeste loten verkocht en verheugt zich nu al op het
gewonnen middagje bowlen. Onder de overige 18 spelers werd een
clubshirt of bioscoopbonnen verloot. De gelukkige winnaar was Jelle
Noordam van het Galatasaray-team.
Hij heeft voor de bioscoopbonnen
gekozen. Alle prijswinnaars: van
harte gefeliciteerd en hartelijk dank
voor jullie enthousiaste deelname!
Deze geslaagde actie heeft de club
5000 euro opgeleverd die besteed
zal worden aan een keepersclinic,
zaalvoetbaltoernooi en een nieuwe
frituurcombinatie.

Bert Loogman van
andere planeet
De Ronde Venen - Stilte en concentratie zijn belangrijke ingredienten om in de driebandentop te
handhaven. Afgelopen weekend
speelden de beste driebandenspelers van De Ronde Venen om het
kampioenschap 2013-2014 van De
Federatie. De Springbok in De Hoef
toont zich een uitstekend gastheer
en met 3 prima biljarttafels kwamen de finalisten goed aan hun
trekken. De beste 3-banders zijn:
Theo Valentijn, Bert Loogman, Ton
Bocxe, Kees de Zwart, Hero Janzing, Henk Doornkamp, John Vrielink en Paul Huzemeijer. Op vrijdagavond stonden er 2 wedstrijden gepland en degenen die met 4 punten
naar huis gingen waren Bert, Theo
en Ton. Kees en John gingen met
2 punten slapen, terwijl Henk, Paul
en Hero die avond puntloos bleven.
Voor zaterdag stonden er 3 wedstrijden op het programma, Bert verdubbelde zijn punten en verloor van
John. Theo kwam tot 7 punten omdat hij tegen John remise speelde.
Kees wist zaterdag al zijn partijen
in winst om te zetten en werd zelfs
kandidaat voor de kampioenstitel.
John behaalde 1 winstpartij op Ton
en kwam daardoor voor zaterdag op
5 matchpunten. Ton bleef zaterdag
puntloos. Paul kwam op dreef door
winst op John en Hero, terwijl Hero
zijn eerste winst op Henk verzilverde. Voor zondag stonden de laatste
2 wedstrijden op het programma en
de favorietenrol van Kees werd door
Paul teniet gedaan. De finale zou
gaan tussen Theo en Bert omdat

John een stokje stak in de triomftocht van een ongeslagen Bert. De
eerste ronde werd op 2 biljarts gespeeld, terwijl de laatste 2 partijen
op 1 tafel gingen om de aandacht
daarop te vestigen. Na een lekkere boerenkool met worst werd de finale ingezet. Iedereen ging vol aandacht op de stoel want beide heren
waren op dreef en er waren hoge
verwachtingen. Bert ging van acquit
maar miste, Theo lag aan voor een
vaste driebander die bij aankomst
net achterom ging. Het ijs was nog
niet gebroken want na 10 beurten
was de stand nog gelijk. De zenuwen speelden blijkbaar toch parten
en Bert kwam tot productie. Bij de
stand 22 voor Bert stond Theo op
11. Bert had er nog 2 te gaan maar
Theo kwam terug met een serie van
3. Enkele beurten verder was Bert
de brand ‘meester’ en mag zich volmondig superieur noemen. Theo
werd 2e en Kees 3e.
Federatievoorzitter Toine Doezé
sprak de deelnemers toe en vroeg
om alvast mee te kijken naar de invulling voor het 30-jarig jubileum
volgend jaar. Wedstrijdleidsters Aria
en Lucia maakten de rangschikking
bekend, reikten de Rijdes-boeketten uit met het bijbehorend edelmetaal.
Kortom: een zeer geslaagde finale mede door de prima bediening
en de bijdrage van Biljartclub De
Springbok.
1 Bert
12 pnt.
2 Theo
10 pnt.
3 Kees
9 pnt.

Atalante dames 1 verliest
vijfde wedstrijd op rij
Vinkeveen – Het eerste damesteam
van volleybalvereniging Atalante
mocht afgelopen vrijdag aantreden
tegen directe concurrent VONO uit
Amsterdam. Net als de voorgaande
vier wedstrijden werd deze wedstrijd
ook weer nipt met 2-3 verloren. Het
team blijft, omdat het wel steeds minimaal twee punten haalt, stabiel op
de zesde plaats staan. Oorzaak van
de verliespartijen moet men vooral zoeken in de nieuwe samenstelling van het team. Helaas is er om
verschillende redenen bijna nooit
twee wedstrijden achtereen in dezelfde opstelling gespeeld. Tel daarbij het vervelende wedstrijdschema
(na elke wedstrijd een week rust)
en het is logisch dat het team nog
onvoldoende op elkaar ingespeeld
is. Door naar de wedstrijd van vrijdag. Met een volle bank (drie speelsters; twee van D2 en één van D1)
en zes speelsters in het veld werd
de eerste set zeer gretig gestart.
De passing was goed en de aanval werd netjes binnen de lijnen geslagen. Een kleine voorsprong werd
gepakt, maar uiteraard gaf tegenstander VONO zich niet zomaar gewonnen. Hun lange en goede middenaanvalster kwam aan het net
en scoorde veelvuldig. Er brak paniek uit bij Atalante en de foutenlast
nam toe. Een drietal wissels en een
foutieve opstelling waren nodig om
deze set binnen te halen. Met 26-24
won Atalante met de hakken over
de sloot.
Tweede set
De tweede set werd in dezelfde beginopstelling gestart. Helaas werd
het nerveuze spel voortgezet en liep
Atalante de gehele set een beetje
achter de feiten aan. VONO speelde niet het allermooiste volleybal en
Atalante ging mee in dit spel. Een
spel dat (gelukkig) onvoldoende beheerst wordt. Het vernieuwde team
vindt het lastig zelf het spel te moe-

ten maken en dat werd ook deze
set weer duidelijk. Fouten stapelden zich op en ditmaal konden de
wisselspeelsters niet voorkomen dat
de setwinst naar Amsterdamse zijde ging (23-25). De derde set oogde Atalante uit het veld geslagen; er
stonden zes individuen in het veld,
die er maar niet toe kwamen om gezamenlijk een vuist te maken. De
onervarenheid als team was duidelijk zichtbaar. Er werd niet op elkaar vertrouwd en dit resulteerde in
misverstanden en nog meer teleurgestelde gezichten. Het team bleef
wel hard werken, maar was niet bij
machte het tij te keren. Met 18-25
ging ook de derde set naar VONO.
Vierde set
De vierde set maande coach Nancy
Lijten het team eens goed naar de
tegenstander te kijken. Het mocht
toch niet gebeuren dat er zomaar
met 1-3 verloren ging worden. Of dit
voldoende hielp, is natuurlijk niet te
bewijzen, maar er werd wel strijdlustig gestart. Met dames 2 voor
extra support aan de kant en met
een hoge servicedruk liep Atalante
binnen no-time uit naar een dikke
voorsprong. Een voorsprong die niet
meer uit handen werd gegeven; met
25-8 ging de vierde set naar Atalante. Op naar de vijfde set. Uiteraard was de opdracht om het goede
spel en de hoge druk uit de vierde
set door te zetten, maar helaas namen zenuwen de overhand. Er zou
immers toch niet weer met 2-3 verloren worden… Dit had geen goede uitwerking en ondanks alle aanmoedigingen werd er met een achterstand van kant gewisseld. Atalante kwam terug in de set tot 1515, maar helaas leidde een foute
service en pass tot een nipt verlies
van 15-17.
Oberon. Misschien dat het team
door onbevangen te spelen voor
een leuk resultaat kan zorgen!
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CSW hard onderuit
op eigen veld
Wilnis - CSW heeft zaterdag een
ontluisterende nederlaag geleden tegen hekkensluiter Leerdam
Sport. Op eigen veld ging de Wilnisse ploeg hard onderuit met een
1-4 nederlaag. Het begin was dramatisch voor CSW want al na dertig
seconden spelen lag de 0-1 al achter doelman Jordy Wens. Een snelle aanval werd beheerst afgerond.
CSW probeerde hierna de draad
weer snel op te pakken maar de
ploeg speelde lusteloos en veel te
voorspelbaar.
Het was wel een paar keer dicht bij
de gelijkmaker maar bij een prima
voorzet van Sven van Vuuren kwam
Suister net een teenlengte tekort
en uit een hoekschop ging een inzet van Dave Cornelissen over het
doel. Aan de andere kant was het
aan doelman Wens te danken dat
Leerdam Sport de score niet kon
opvoeren want met een paar prima
reddingen hield hij zijn ploeg op de
been. Maar ook hij kon de 0-2 niet
voorkomen toen een inzet van een
speler van Leerdam Sport van rich-

ting werd veranderd en in het doel
verdween en met deze stand gingen
beide ploegen de rust in.
Na rust was de wedstrijd al snel gespeeld voor CSW. Verdediger Jelle van de Bosch kreeg in een kort
tijdbestek twee gele kaarten waardoor hij kon vertrekken en met een
0-2 stand was het voor CSW haast
een kansloze missie. Helemaal toen
Leerdam Sport op 0-3 kwam na een
prima aanval over rechts die bij de
tweede paal beheerst werd afgerond. De gifbeker was nog niet leeg
voor CSW want even later kon ook
Clayton Karsari met rood vertrekken waardoor CSW met negen man
kwam te staan. De ploeg moest vrezen voor een afgang toen het zelfs
0-4 werd na een perfect genomen
vrije trap. CSW was machteloos en
speelde de wedstrijd plichtmatig uit.
Het enige lichtpuntje van de middag was de kopbal van A-junior Dave Cornelissen die prima inkopte
uit een hoekschop en daarmee de
eindstand op 1-4 bepaalde.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - De streekderby
tegen Argon stond als laatste wedstrijd van het najaarsseizoen op het
programma voor HSV D1. In het najaarseizoen is hard gevochten om
de bovenste plek. Ze begonnen met
simpele overwinningen op Victoria
en AS’80. Hiermee stonden ze direct bovenaan met een paar andere clubs. En toen ze vervolgens van
de andere ongeslagen teams wisten
te winnen, zoals Eemnes, Laren en
DOB konden ze gaan ruiken aan de
kansen op de schaal. Met hard trainen op positiespel en 3 tegen 1 was
het nu een kwestie van niet verliezen door goed te voetballen. De tegenstanders zagen natuurlijk ook
dat HSV’69 een ongeslagen status had als er tegen de Witte Duivels uit De Hoef aangetreden moest
worden. HSV’69 kreeg het tegen de
middenmoters alleen maar moeilijker. Bij Zuidvogels was het billenknijpen tot de laatste minuut. Een
achterstand werd in de laatste minuut omgezet in een volle 3 punten winst. De naaste concurren-

tie bleef ook winnen en DOB kon
nog op doelsaldo HSV voorbij. De
laatste wedstrijd moest de beslissing brengen. De stand gaf al aan
dat Argon niet de moeilijkste tegen-

Na een kleine twintig minuten
kwam Argon wat gelukkig op
voorsprong, een verre ingooi van
Wouter Winters bereikte de bal op
de rand van het strafschopgebied
Stefan Tichelaar die ineens uithaalde waardoor de enigszins van
richting veranderde bal doelman
Daan Schennik kansloos liet, 1-0.
Even daarvoor produceerde Epi
Kraemer een afzwaaier. Een speler van Woudenberg moest even
daarvoor met een hoofdwond (na
een kopduel) afgevoerd worden.
Het eerste schot op doel van Woudenberg kwam van de voet van
Joey Kooi maar Argon doelman
Romero Antonioli stopte attent.
Het laatste wapenfeit voor rust
was een onverwacht schot van Tichelaar maar hij mikte te hoog.

De tweede helft kwam Woudenberg goed uit de startblokken en
dat had als resultaat dat na negen minuten een gelijke stand op
het bord stond. Een leuke aanval werd door Joey Hendriks koel
afgemaakt, 1-1. Met Jesse Stange en even later Lesley Groenen
als verse aanvallers probeerde
coach Patrick Loenen wat extra
druk te zetten, dat lukte wel maar
echt resultaat leverde dat niet op.
Een schot van Stefan Tichelaar
werd met enig geluk door keeper
Schennink gepareerd en de hoekschop die even later volgde werd
door Wilco Krimp over de lat gekopt. Jesse van Nieuwkerk kreeg
twee mogelijkheden op rij, een
omhaal verdween over de kruising, kwam toen even later oog in
oog te staan met doelman Schennink en knalde in het zijnet.
Vijf minuten voor tijd kwam Woudenberg toch onverwachts op
voorsprong toen een hoekschop
over Argon doelman Romero Antonioli heen scheerde waardoor
de toegesnelde Kevin Bakker vrij
kon inkoppen. De slotfase werd
nog even spannend maar verder
dan een schot van Wilco Krimp,
dat net naast ging kwam Argon
niet.

met in hun achterhoofd: winst en
doelpunten. Met een mooie eerste
helft en een solide tweede helft kon
de eindbalans worden opgemaakt.
HSV D1 ongeslagen kampioen

Kerstklaverjassen in De Hoef
De Hoef - Aanstaande zaterdag
14 december is er kerst-prijsklaverjassen bij Biljartclub ‘De Hoef’ in
Dorpshuis De Springbok. De kaartavond voor dit seizoen is dit jaar
nog op zaterdag 14 december. En in
2014 zijn de kaartavonden op 11 januari, 8 februari, 8 maart en 12 april.

Kampioen is degene die over vijf
avonden de meeste punten verzamelt.
Iedereen is van harte welkom op
deze gezellige avonden. Breng uw
partner, vriend of vriendin mee om
het nog gezelliger te maken, de organisatie zal voor de rest zorgen.

Hertha meiden weer winst

Argon in slotfase door
de knieën
Mijdrecht - Na een voorsprong in
de eerste helft kon Argon in het
vervolg geen potten meer breken bij concurrent Woudenberg.
Tien minuten na rust kwamen de
gasten op gelijke hoogte en leken
beide ploegen genoegen te nemen met een gelijkspel. Dat liep
even anders toen vijf minuten voor
het eindsignaal van de goed leidende scheidsrechter Jager, Woudenberg alsnog de winnende treffer tegen de touwen kopte.

partij zou kunnen worden, maar je
weet maar nooit. Het blijft altijd een
beladen partijtje tegen je buurclub.
Geiplichtsgetrouw deden de Hoefse knapen wat ze moesten doen,

CSW E7 najaarskampioen
Wilnis - De laatste competitiewedstrijd voor de winterstop was voor
CSW E7 een spannende wedstrijd.
CSW kon bij winst najaarskampioen
worden. Het team moest zaterdag 7
december tegen DIOS E15 in Nieuw
Vennep. De jongens begonnen zeer
matig aan de wedstrijd. Er was geen
strijd, beleving en inzet. CSW kwam
wel gelukkig op voorsprong, bij een
corner van Mike van Leeuwen werd
de bal door DIOS in eigen doel getikt. Na commentaar, aanmoedigingen en aanwijzingen vanaf de zijlijn ging CSW beter spelen. Ze kregen meer kansen en speelden veel
beter over. Er werd weer strijd geleverd door alle spelers. De verdediging van DIOS had het erg zwaar.
Er werd een overtreding gemaakt op
Diederik de Leeuw, CSW had een
penalty verdiend, maar kreeg een
vrije trap op 5 meter van het doel.

HVM JD1 ook
tweede periodekampioen

Daniel Silver speelde de bal naar Rinaldo Bos, die hem schitterend binnenschoot. CSW bleef geconcentreerd en fel voetballen. Diederik de
Leeuw maakte na een knappe actie
tussen drie man van DIOS de 0-3.
DIOS kwam wat vaker bij het doel
van CSW, maar de verdediging met
Hidde Rudolphus en Sven de Jong
gaf geen krimp. Na een aantal kansen van DIOS die door hun keeper
Lars Smit goed werden tegengehouden ging CSW weer in de aanval. Na een paar schoten op doel
van Rick Doeland, Stan Meijer TT en
Jasper Spel kwam het einde van de
wedstrijd in zicht. De scheidsrechter
floot af en het CSW-team kon feest
vieren, er werd op het veld gedanst
en gezongen. Lars, Hidde, Stan, Daniel, Jasper, Rinaldo, Sven, Mike,
Rick en Diederik: jullie zijn zeer verdiend kampioen geworden.
Mijdrecht - Ook de 2e periode van
dit seizoen zijn de Jongens D1 van
Hockey Vereniging Mijdrecht ongeslagen kampioen gewonnen. Voor
de herfstvakantie was JD1 door alle
wedstrijden te winnen al gepromoveerd naar de 1e klasse A. Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd
tegen de nummer 2 van de poule, Spire JD1 (Opmeer), op het programma. Na een beetje zenuwachtig begin werd al snel duidelijk dat
Mijdrecht het spel beter uitspeelde.
Binnen 10 minuten stond het 0–2.
Vervolgens kwam Spire vaker op de
helft van Mijdrecht en kwam ook tot
score. Gelukkig voor HVM konden
zijn voor de rust ook nog 2 keer het
doel vinden, waardoor het uiteindelijk 1–4 in de rust stond. Na de rust
bleef het langere tijd aan beide kanten ongevaarlijk. Spire was de eerste die wel tot score kwam, waarna
Mijdrecht wat slordiger werd. Spire
kon hier echter niet van profiteren.
Mijdrecht kwam nog wel met fraaie
acties tweemaal tot score, zodat de
eindstand op 2 –6 bepaald werd.
Hiermee zijn alle vijf de wedstrijden
wederom gewonnen met 33 voor en
7 tegen doelpunten.
Op de foto staat het kampioensteam: coach Tom, Tom, Tom, Max,
Floris, Jim, Jelmer, Fynn, Thijs, Jasper, Thimo, Qhushi, Hidde, Nick, Gijs
en coach Olivier. Vanaf volgende
week worden er wedstrijden in de
zaal gespeeld.

Vinkeveen - Zaterdag jl speelde de
Hertha meiden tegen de nummer
3 van de competitie, VVC uit Nieuw
Vennep. De bedoelingen van Hertha
ME2 waren duidelijk, winnen vdeze wedstrijd. Met veel strijd en inzet zetten ze VVC onder druk maar
deze dames gaven zich niet zomaar
gewonnen. Hun linksbuiten Sterre had er zin in en met mooie acties
kwam ze haar tegenstander vaak
voorbij. Achterin met Mo en Femke
was het potdicht en keeper Ismene
stond prima te keepen. De spitsen
Annebel, Daniek en Mandy werkten als paarden. Ook bij VVC liepen
er talenten rond en de eerste helft
was een gelijkbare strijd, voor allebei de goals waren kleine kansjes te
zien maar gescoord werd er niet en
bij rust was de stand dan ook 0-0.
Na rust een ander spelbeeld, Hertha was veel meer op de helft van de
tegenstander te vinden en creëerden genoeg kansen om de score te

openen. Ook VVC kwam er af en toe
nog gevaarlijk uit maar de dappere
Herthanen die dus zonder wissels
waren, vochten als leeuwen voor elkaar om de overwinning uit het vuur
te slepen. Maar kwam die verdiende overwinning er wel? Uiteindelijk was het Mandy met een mooie
knal die Hertha op een verdiende voorsprong zette, 0-1. Met nog
een aantal minuten te spelen was
dit een mooie voorsprong, dachten ze als team inderdaad een aantal minuten maar de scheidsrechter
dacht er ietsjes anders over. Een wel
heel lange blessuretijd werd er aan
de wedstrijd geplakt maar Hertha
kwam niet meer in gevaar. De meiden hebben deze wedstrijd als team
weer keihard gewerkt voor elkaar en
een verdiende overwinning behaald.
Zaterdag spelen ze de 2de ronde
voor de KNVB beker en dan is Victoria ME2 de tegenstander.

Hertha komt net te kort
tegen concurrent DESTO
Vinkeveen - Zaterdag 7 december
speelden de jongens van Hertha F2
een thuiswedstrijd tegen DESTO om
plaats vijf. Aangezien Hertha verleden week ‘Sinterklaas vrij’ was, en
er door de concurrentie wel gewoon
gevoetbald werd, was DESTO één
plaats gestegen op de ranglijst. Zij
stonden nu dus boven Hertha op de
ranglijst. Bij winst zouden de jonge
Herthanen van Maarten van Dam
en Duncan van Senten weer de vijfde plaats in handen krijgen. Dat de
teams aan elkaar gewaagd waren
bleek wel gedurende de wedstrijd.
Hertha kwam uiteindelijk net te kort
om er een gelijkspel uit te halen.
Hertha zonder Sem van Til, begon
wat aarzelend en afwachtend aan
de wedstrijd. DESTO zat vanaf de
aftrap er bovenop bij de Herthanen die even niet goed wisten wat
ze met de situatie aan moesten. De
eerste de beste uitbraak van DESTO was gelijk raak. Met een bekeken schot waren het de gasten die
dan ook volledig terecht op voorsprong kwamen in de 2de minuut.
Hertha moest het duidelijk over
een andere boeg gooien. De combinaties aan Hertha kant kwamen
maar moeizaam op gang, de spelers wisten elkaar onvoldoende te
vinden. Bij een lange bal van achteruit was het plots Noa die één op
één kwam te staan met de keeper.
Normaal gesproken is dat een koud
kunstje voor hem, maar deze pegel
die van zijn voet vertrok werd toch
onschadelijk gemaakt door de keeper. Met een mooie redding wist hij
de bal weg te stompen. Als dan ook
nog bij een volgende DESTO aanval
de 0-2 wordt gemaakt, kon het wel
eens een hele vervelende wedstrijd
gaan worden. Wij maken de opgelegde kansen niet, de eerstvolgen-

de aanval van de tegenpartij is wel
raak. Toen het vlak voor tijd ook nog
eens 0-3 werd voor de gasten uit
Utrecht, en de scheids floot voor de
rust was het aan de coaches tijd om
de boel weer op de rails te krijgen.
Er werd gewezen op de ontbrekende vechtlust, de passing moest beter en het veld moest breder gehouden gaan worden. Hertha was zeker
niet kansloos ondanks de 0-3 achterstand. Daar werd ook nog even
op gewezen. De tweede helft ging
van start, en Hertha was beduidend
feller dan de eerste helft. Er kwamen
kansen, maar ook DESTO bleef gevaarlijk. Mede door goed verdedigingswerk en goed keeperwerk van
Ravi. Het was in de 7de minuut Rens
van der Moolen die de vele F2 supporters deed juichen. Hij maakt de
1-3. Nu was de beer los. Hertha trok
ten strijde maar was ongelukkig in
de afwerking. Een schitterende aanval van Noa, Calvin en Sander werd
niet helaas niet beloond. De eindpass kwam net niet aan waardoor er
weer een kans gemist werd.
In de 16de minuut was het toch
raak voor Hertha. Sander van Senten ging over rechts er vandoor en
wist de keeper in de kort hoek te
verrassen met een harde schuiver.
Eindelijk kon de blonde verdediger
zijn handen in de lucht steken, zijn
eerste doelpunt was een feit. Helaas
bleef het hierbij en waren de resterende 4 minuten te weinig om er
een gelijkspel van te maken. Door
dit resultaat blijft Hertha F2 op een
6de plaats staan in de competitie
maar met één wedstrijd minder gespeeld.
Volgende week spelen de Herthanen een bekerwedstrijd, uit tegen
Olympia’25 in Hilversum. De poulewedstrijden werden met speels.

